
  



311 – GILET VAN VERONA * 

Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46 

De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld. Indien er één getal staat is dit voor alle 

maten geldig. 

Materiaal: Scheepjes Verona grijs (12) 5-6-7 bollen, breinaalden nr. 7, 100-120 cm lange 

rondbreinaald nr. 7. 

Stekenverhouding: 12 steken en 18 naalden in patroonsteek = 10 x 10 cm. Controleer dit en gebruik 

indien nodig andere naalden. 

Gebruikt steken: 

Patroonsteek: 

Toer 1: *2 steken recht, 2 steken averecht, herhaal vanaf * tot het einde van de naald.  

Toer 2: breien zoals de steken zich voordoen. 

Toer 3: averecht. 

Toer 4: recht. 

Toer 5: *2 steken recht, 2 steken averecht, herhaal vanaf * tot het einde van de naald. 

Toer 6: breien zoals de steken zich voordoen. 

Toer 7: recht. 

Toer 8: averecht. 

Herhaal toer 1 t/m 8. 

Ribbelboord in ronde toeren: afwisselend 1 toer averecht en 1 toer recht. 

Werkwijze: 

Rugpand: Zet 60–66–72 steken op en brei 1 naald averecht op de verkeerde kant. Brei verder in 

patroonsteek. Brei tot een hoogte van 60–61–62 cm. Kant alle steken af. 

Linkervoorpand: Zet 24–27–30 steken op en brei 1 naald averecht op de verkeerde kant. Brei verder 

in patroonsteek en meerder voor de ronding 6x aan het einde van elke heengaande toer 1 steek, brei 

deze steek mee in het patroon. Minder bij een hoogte van 40-41-42 cm aan de linkerkant voor de 

hals 14x 1 steek in elke heengaande naald. Minder als volgt: brei de naald tot de laatste 3 steken, 

brei 2 steken samen, 1 kantsteek. Kant op een hoogte van 60–61–62 cm de overige steken voor de 

schouder af. 

Rechtervoorpand: Brei het linkervoorpand in spiegelbeeld. Minderingen voor de hals: kantsteek, 2 

steken gedraaid samen breien. 

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Sluit de zijnaden over de onderste 40 cm. Neem met de 

rondbreinaald vanaf het midden van de achterhals rondom het gilet per 10 cm ca. 14 steken op en 

brei 6 cm ribbelboord (neem in de ronding wat extra steken op). Kant alle steken soepel af. 

 

 

 

 

 

 



 


