
 

  



VEST HANNAH 

Maten: 36/40 – 42/46 

Materiaal: Scheepjes Hannah zwart/wit/lichtgrijs (1), 2 bollen, breinaalden nr. 8. 

*tip: ook mooi in blauw (28) 

Stekenverhouding: 8 steken en 15 naalden met dubbele draad in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. 

Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Ribbelsteek: alle naalden recht. 

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

Werkwijze: 

Het vest wordt als één geheel gebreid en begint met de linkermouw. 

Zet met dubbele draad 26-28 steken op en brei 12 cm ribbelsteek. 

Brei verder in tricotsteek en meerder voor de mouwwijdte: 8x1 steek aan beide kanten van 

afwisselend elke 6e en 8e naald voor maat 36/40 en 9x1 steek aan beide kanten van elke 6e naald 

voor maat 42/46. Breek bij 54 cm hoogte de draad af. Zet voor het rugpand 25 steken op, brei de 

steken van de mouw en zet voor het voorpand 25 steken op de naald erbij. Brei tot 67-70 cm hoogte. 

Brei over de eerste 46-48 steken voor het rugpand verder tot 87-90 cm hoogte (=einde achterhals) 

en zet de steken op een hulpnaald. Brei voor het linkervoorpand over de laatste 46-48 steken door 

tot 100-106 cm hoogte en kant de steken van het voorpand af. Zet voor het rechtervoorpand 46-48 

steken op en brei 33-36 cm tricotsteek. Brei nu over alle steken van voor- en rugpand verder tot 100-

106 cm hoogte. Kant de eerste 25 steken af, brei de steken van de mouw en kant de laatste 25 

steken af. Brei de linkermouw in spiegelbeeld. Meerderingen worden minderingen. De laatste 12 cm 

wordt weer in ribbelsteek gebreid. Kant af. 

Afwerking: Sluit de mouw- en zijnaden. Neem langs de met een **gemerkte kant op de maatschets 

en langs de achterhals 86-92 steken op en brei 12 cm ribbelsteek. Kant af. Knip voor franjes draden 

van ca. 24 cm en knoop deze dubbel langs de punten van de voorpanden. 

 


