
 

  



329 - VEST VAN VERONA EN AMBIANCE ** 

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 Verona groen (4) 4-5-5 bollen, Verona blauw (8) 2-2-3 bollen, Ambiance blauw 

(4) 3-4-4 bollen, breinaalden nr.7 en 2 hulpnaalden, rits 55 cm, sierband. 

Stekenverhouding: Verona 12 steken en 18 naalden in tricotsteek is 10 x 10 cm, Ambiance 12 steken 

en 18 naalden is 10 x 10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Boordsteek: 2 recht, 2 averecht.  

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

Werkwijze: 

Rugpand: Zet met Ambiance blauw 70-74-78 steken op en brei 4 cm in boordsteek, minder in de 

laatste teruggaande naald verdeeld 6 steken. Minder 5 x in elke 11e naald aan beide zijde 1 steek. 

Brei 32-34-36 steken in tricotsteek met Verona blauw en 32-34-36 met Verona paars. Sla bij het 

wisselen van kleur de draden om elkaar. Dit om gaatjes te voorkomen. Brei tot een hoogte van 58 cm 

en kant de middelste 14-16-18 steken af, brei elk deel apart verder. Kant aan de halskant nog 1x6 

steken af. Kant de overige 14-15-16 steken voor de schouders af bij een hoogte van 61 cm. 

Rechter voorpand: Zet met Ambiance 38- 42- 46 steken op en brei 4 cm in boord steek, minder 4-6-8 

in de laatste teruggaande naald verdeeld over de eerste 28-30-32 steken. Minder in de zijnaad zoals 

bij het rugpand. Brei de 1e heengaande naald 6 steken in boordsteek en de overige steken in tricot 

steek. Brei de 2e naald 1 steek met Verona blauw, ga verder met Ambiance en brei de laatste 6 

steken weer in boordsteek. Brei in elke 2e naald 1 steek meer met Verona blauw en 1 steek minder 

met Ambiance, ga zo door tot de laatste 6 steken van het boord. Brei tot een hoogte van 36-37-38 

cm. Brei 6 steken in boordsteek met Ambiance 2 steken met Verona paars, de overige steken met 

Verona blauw. Brei in elke 1e naald 2 steken met Verona paars meer en 2 steken met Verona blauw 

minder. Brei tot een hoogte van 52 cm en zet de 6 steken van het boord op een hulpnaald. Minder 

aan de halskant in elke 1e naald nog 1x5, 1x3 en 1x1-2-3 steken af. Brei tot een hoogte van 61 cm en 

kant de overige 14-15-16 steken voor de schouder af. 

Linkervoorpand: Zet met Ambiance 38-42-46 steken op en brei 4 cm in boord steek, minder 4- 6- 8 in 

de laatste teruggaande naald verdeeld over de laatste 28-30-32 steken. Minder in de zijnaad zoals bij 

het rugpand. Brei 25-27-29 steken in tricotsteek met Verona blauw 3 steken met Verona paars 6 

steken met Ambiance in boordsteek. Brei in elke 2e naald 3 steken minder met Verona blauw en 3 

steken meer met Verona paars. Brei als alle steken verwisseld zijn in de 1e naald 2 steek met Verona 

blauw, de overige steken met Verona paars en de laatste 6 steken met Ambiance in boordsteek. Brei 

in elke 1e naald 2 steken meer met Verona blauw en 2 steken minder met Verona paars. Brei tot een 

hoogte van 36-37-38 cm. Brei in de teruggaande naald 6 steken in boordsteek, 3 steken met 

Ambiance, de overige steken met Verona blauw, brei in elke 2e naald 3 steken met Ambiance meer 

en 3 steken met Verona blauw minder. Brei tot een hoogte van 52 cm en zet de 6 steken van het 

boord op een hulpnaald. Minder aan de halskant in elke 2e naald nog 1x5, 1x3 en 1x1-2-3 steken af. 

Brei tot een hoogte van 61 cm en kant de overige 14-15-16 steken voor de schouder af. 

Mouwen: Zet met Ambiance 30-30-34 steken op en brei 4 cm in boordsteek. Brei verder in 

tricotsteek en meerder 9-10-9 x aan beide zijde in elke 8e-7e-8e naald 1 steek. Brei tot een lengte 

van 48-49-50 cm en kant af. 



Afwerking: Sluit de schoudernaden. Zet met Ambiance de 6 steken van de hulpnaald, 54 steken rond 

de hals en de laatste 6 steken van de hulpnaald op een breinaald. Brei 4 cm in boordsteek. Kant af in 

boordsteek. Zet de mouwen over een breedte van 34-36-38 cm met de schoudernaad in het midden 

aan. Sluit de mouw en de zijnaden. Naai bij de voorpanden met kleine steekjes het sierband over de 

contouren van de verschillende kleuren. 

 


