
  



326 - DAMESVEST VAN STONEWASHED **  

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

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

geldig. 

Materiaal: Scheepjes Stone Washed paars (808) 10-11-11 bollen, breinaalden 3 ½ , 4 knopen. 

Stekenverhouding: 24 steken en 32 naalden in tricotsteek gebreid met naalden 3 ½  is 10x10 cm. 

Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Boordsteek: afwisselend 1 steek recht, 1 steek averecht. 

Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant. 

Ajourpatroon: brei volgens telpatroon. Alleen de heengaande naalden zijn aangegeven, de 

teruggaande naalden averecht breien. > = 2 steken recht samen breien, < = 1 steek recht afhalen, 1 

steek recht breien, afgehaalde steek overhalen, o = 1 omslag tussen 2 steken, - = averechte 

tricotsteek, open hokje tricotsteek. 

Werkwijze: 

Rugpand: Zet 112-122-132 steken op en brei 3 cm boordpatroon. Brei verder in tricotsteek. Minder 

vanaf het boord 3x 1 steek aan weerszijden van elke 12e naald, meerder vanaf 18 cm 4x 1 steek aan 

weerszijden van elke 14e naald. Bij een totale hoogte van 39 cm verdergaan in ajourpatroon. 

Tegelijkertijd aan weerszijden voor het armsgat 1x3, 1x2 en 3x1 steken afkanten. Begin het 

ajourpatroon na de eerste afkanting van 3 steken voor het armsgat bij A-B-C op de teltekening. Bij 

een totale hoogte van 60-61-62 cm de middelste 40-44-48 steken afkanten voor de hals en brei beide 

kanten apart verder. Kant aan de halskant in de volgende 2e naald nog 1x2 steken af. Kant bij 61-62-

63 cm hoogte de overige steken voor de schouders af. 

Linkervoorpand: Zet 50-56-64 steken op en brei 3 cm boordpatroon. Meerder in de laatste naald 1-2-

2 steken. Ga verder in tricotsteek. Minder en meerder aan de zijnaad zoals bij het rugpand en begin 

op dezelfde hoogte en manier met het ajourpatroon. Bij een totale hoogte van 40 cm voor de hals 

24-29-35 steken als volgt minderen, 15x 1 steek elke 2e naald en 9x 1 steek elke 4e naald– 25x 1 

steek elke 2e naald, 4x 1 steek elke 4e naald- 35x elke 2e naald. Kant de steken voor de schouder op 

dezelfde hoogte af als bij het rugpand. Brei het rechtervoorpand in spiegelbeeld.  

Mouwen: Zet 56-60-62 steken op en brei 3 cm boordpatroon. Meerder in de laatste naald 2 steken. 

Ga verder in ajourpatroon, begin bij A-B-D. Meerder na het boord voor de mouwwijdte 14-16-18x 

aan weerszijden van om en om elke 8e en 10e – van elke 8e – om en om 6e en 8e naald 1 steek. 

Kant bij 44 cm hoogte voor de mouwkop aan beide kanten 1x3,1x2 steken af. Kant in elk volgende 2e 

naald nog 11x1, 1x2 en 1x5 steken af. Kant de overige steken af. 

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem langs het linkervoorpand 128 steken op en brei 3 cm 

boordpatroon. Kant de boorden op de verkeerde kant in rechte steken af. Brei langs het 

rechtervoorpand eenzelfde boord, maar brei op 1,5 cm hoogte 4 knoopsgaten verdeeld over de 

bovenste 18 cm. Kant voor een knoopsgat 2 steken af en zet deze er in de volgende naald weer bij 

op. Kant bij 3 cm hoogte op de verkeerde kant in rechte steken af. Neem vanaf middenvoor 

aansluitend langs de achterhals en het tweede voorpand 164-168-172 steken op en brei 3 cm 

boordpatroon. Sluit de boordjes van de hals aan de sluitboorden middenvoor. Zet de mouwen aan de 

panden. Het midden van de mouw komt tegen de schoudernaad. Sluit de zijen mouwnaden. Zet de 

knopen aan. 



 


