
 

  



325 - VEST VAN STONEWASHED ** 

Maten: 36/38 - 40/42 - 44/46 

De gegevens staan achter elkaar. Indien er één getal staat is dat voor alle maten geldig. 

Materiaal: Scheepjes Stone Washed ecru (801) 3-4-4 bollen, beige (804) 3 bollen, paars (810) 3-3-4 

bollen, coral (816) 3-4 bollen, breinaalden 3 ½ , 6 knopen. 

Stekenverhouding: 24 steken en 36 naalden in patroonsteek gebreid met naalden is 3 ½  = 10x10 cm. 

Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Boordsteek: afwisselend 2 steken recht, 2 steken averecht. 

Patroonsteek: 1e naald 1 steek recht, 1 steek averecht. 

2e naald zoals de steken zich voordoen. 

3e naald 1 steek averecht, 1 steek recht. 

4e naald zoals de steken zich voordoen. 

Herhaal deze 4 naalden. 

Werkwijze: 

Rugpand: Zet met ecru 114-126-138 steken op en brei 5 cm in boordsteek. Brei verder in 

patroonsteek tot een hoogte van 11 cm en brei in de teruggaande naald 6 steken met coral en de 

overige steken met ecru, brei in elke 2e naald 6 steken meer met paars en 6 steken minder met ecru. 

Sla bij het wisselen van kleur de draden om elkaar. Dit om gaatjes te voorkomen.  

Brei tot een hoogte van 27 cm en brei in de 1e naald 6 steken met paars, de overige steken met 

coral. Brei in elke 2e naald 6 steken meer met paars en 6 steken minder met coral.  

Brei tot een hoogte van 40 cm en brei in de teruggaande naald 3 steken met ecru en de overige 

steken met paars.  

Brei in elke 2e naald 12 steken meer met ecru en 12 steken minder met paars en wissel aan het einde 

van de naald de laatste 3 steken.  

Kant bij 43 cm voor de armsgaten aan weerzijden 1x4, 1x3, 1x2 en 3x1 steken af.  

Brei tot een hoogte van 53 cm en brei in de 1e naald 3 steken met beige, de overige steken met ecru, 

brei in elke heengaande 12 steken meer met beige en 12 steken minder met ecru en eindig met 3 

steken beige.  

Kant bij 61 cm voor de hals de middelste 36-40-44 steken af en brei beide kanten apart verder. 

Kant aan de halskant in elke volgende 2e naald nog 2x2 steken af. 

Kant bij 63-64-65 cm de overige 23-27-31 steken af voor de schouders af. 

Rechtervoorpand: Zet 54-60-66 steken op met ecru en brei 5 cm in boordsteek. Ga verder in 

patroonsteek tot een hoogte van 13 cm. 

Brei in de volgende heengaande naald 6 steken met coral en de overig steken met ecru. Brei en elke 

2e naald 6 steken meer met coral en 6 steken minder met ecru. 

Brei tot een hoogte van 23 cm en brei in de 2e naald 6 steken met paars en de overige steken met 

coral, brei in elke 2e naald 6 steken meer met paars en 6 steken minder met coral. 

Brei tot een hoogte van 39 cm en brei in de 1e naald 6 steken met ecru en de overige steken met 

Paars. Brei in elke 2e naald 6 steken meer met ecru en 6 steken minder met paars.  

Brei op de zelfde hoogte als bij het rugpand aan de linkerkant het armsgat.  

Minder op een hoogte van 45 cm voor de hals 19-21-23 in elke 2e naald 1 steek. 

Brei op een hoogte van 54 cm in de teruggaande naald 3 steken met beige en de overige steken met 



ecru. Brei in elke 2e naald 6 steken meer met beige en 6 steken minder met ecru.  

Kant bij een hoogte van 63-64-65 cm de 23-27-31 steken voor de schouder af. 

Linkervoorpand: zet 54-60-66 steken op met ecru en brei 5 cm in boordsteek. Ga verder in 

patroonsteek tot een hoogte van 10 cm. Brei in de 1e naald 6 steken met coral en de overige steken 

met ecru. Brei in elke 2e naald 6 steken meer met coral en 6 steken met ecru minder. Brei tot een 

hoogte van 20 cm en brei in de volgende teruggaande naald 3 steken met paars en de overige steken 

met coral. Brei in elke 2e naald 3 steken meer met paars en 3 steken minder met coral.  

Brei tot een hoogte van 37 cm en brei in de volgende heengaande naald 3 steken met ecru en de 

overige steken met paars. Brei in elke 2e naald 3 steken meer met ecru en 3 steken minder met 

paars. Brei op dezelfde hoogte als het rechtervoorpand aan de rechterzijde het armsgat. Minder 

tevens op de zelfde hoogte als het rechtervoorpand voor de hals 

Brei tot een hoogte van 57 cm en brei in de volgende teruggaande naald 6 steken beige en de overige 

steken met ecru. Brei in elke 2e naald 6 steken met beige meer en 6 steken met ecru minder.  

Brei tot een hoogte van 63 cm en kant de overige 23-27-31 steken voor de schouder af. 

Mouwen: zet 54-58-62 steken op met beige en brei 5 cm in boordsteek, meerder in de laatste 

teruggaande naald verdeeld 2-4-4 steken. Meerder voor de mouwwijdte 19 x 1 steek aan beide 

zijden van elke 6e naald.  

Brei tot een hoogte van 10 cm en brei in de volgende heengaande naald 4-4-5 steken met paars en 

de overige steken met beige. Brei in elke 2e naald 4-4-5 steken meer met paars en 4-4-5 steken 

minder met beige. Brei de laatste steken zoals het aantal zich voordoet. 

Brei tot een hoogte van 29 cm en brei in de teruggaande naald 7-10-2 steken met coral en de overige 

steken met paars. Brei in elke 2e naald 8-9-9 steken meer met coral en 8-9-9 steken minder met 

paars en eindig met de laatste 7-0-3 steken. 

Kant bij een hoogte van 43 cm voor de mouwkop aan weerszijden 1x4 steken af en in elke 2e naald 

nog 1x3, 1x2, 8x1, 1x2 en 1x5 steken af. Kant de overige steken af.  

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem voor de kraag met beige boven de hals van 

rechtervoorpand 2 steken op, daarna in elke 2e naald afwisselend 21-22-22x 2 steken en 14-14-16x 1 

steek erbij opnemen. Brei in boordsteek en blijf dit herhalen tot de schoudernaad, dit zijn circa 56-

58-60 steken. Neem aansluitend 22-26-28 steken (tot het midden van de achterhals) op en brei tot 

het boord een hoogte van 6 cm heeft. Kant af in boordsteek. Brei eenzelfde boord in spiegelbeeld 

aan het andere pand en het rugpand. Sluit midden achter de kraag. Neem langs het linkervoorpand 

en de kraag met beige steken op (26 steken per 10 cm en deelbaar door 4+2 per 10 cm). 

Brei 4 cm in boordsteek en kant in boordsteek af. Brei langs het rechtervoorpand eenzelfde boord 

met in de 6e naald verdeeld 6 knoopsgaten (kant voor een knoopsgat 2 steken af en zet deze er in de 

volgende naald bij op). Zet de mouwen aan, het midden van de mouw komt tegen de schoudernaad. 

Sluit de mouwen en zijnaden. Zet de knopen er op. 

 

 

 

 

 

 



 


