5011 – MEISJESVEST VAN MAXIMA +
Maten: 104 – 116 – 128. De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld. Indien er één getal
staat is dit voor alle maten geldig.
Materiaal: Scheepjes Maxima + fuchsia/paars/blauw (6) 3-3-4 bollen, 3 knopen art. nr. 2556/48
Naalden: nr. 8
Belangrijk! Brei eerst een proeflapje:
Stekenverhouding: 11 steken en 21 naalden in ribbelsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en
gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Ribbelsteek: alle naalden recht.
Kabel over 6 steken: 1e naald: recht. 2e naald: averecht. 3e naald: neem 3 steken op een hulpnaald
voor het werk, brei de volgende 3 steken recht, brei dan de 3 steken van de hulpnaald recht. 4e
naald: averecht. 5e naald: recht. 6e naald: averecht. Herhaal deze 6 naalden.
Werkwijze:
Rugpand: Zet 55-57-59 steken op en brei 1 naald recht. Brei verder in de volgende indeling: 2-3-4
steken ribbelsteek, *6 steken kabel, 9 steken ribbelsteek, herhaal vanaf * nog 2x, 6 steken kabel, 2-34 steken ribbelsteek. Minder in de banen met 9 steken ribbelsteek 7x1 steek in: maat 1: afwisselend
elke 5e en 6e naald, maat 2: elke 6e naald, maat 3: afwisselend elke 6e en 7e naald. Kant bij 46-50-54
cm hoogte voor de hals de middelste 16-16-18 steken af en brei beide kanten apart verder tot 48-5256 cm hoogte. Kant de steken voor de schouders af.
Rechtervoorpand: Zet 28-29-30 steken op en brei 1 naald recht. Brei verder in de volgende indeling: 5
steken recht voor de sluitbies, 6 steken kabel, 9 steken ribbelsteek, 6 steken kabel, 2-3-4 steken
ribbelsteek. Minder op de baan met 9 steken ribbelsteek als bij het rugpand. Brei op 30-32-34 en op
36-39-41 cm hoogte in de sluitbies een knoopsgat. Kant voor een knoopsgat de 3e steek af en zet
deze er in de volgende naald weer bij op. Zet bij 44-47-51 cm hoogte voor de hals de 5 steken
ribbelsteek op een stekenhouder en kant de volgende 4 steken af. Kant voor de hals nog 1x2 en 1x1
steek af in elke 2e volgende naald. Kant de steken voor de schouder op dezelfde hoogte af als bij het
rugpand.
Linkervoorpand: Brei het rechtervoorpand in spiegelbeeld, maar zonder knoopsgaten.
Mouwen: Zet 22-22-24 steken op en brei ribbelsteek. Meerder voor de mouwwijdte 4x1 steek aan
beide kanten van elke volgende 5-6-7 cm. Kant bij 25-28-32 cm hoogte alle steken af.
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem de 5 steken van de stekenhouder van het
rechtervoorpand op de linkernaald, brei 2 steken, kant 1 steek af voor een knoopsgat, brei de laatste
steek, neem aansluitend langs de hals 34-34-38 steken op en brei de steken van de sluitbies van het
linkervoorpand. Brei over alle steken 3 naalden recht. Kant af. Zet de mouwen aan, het midden van
de mouw komt tegen de schoudernaad. Sluit de zij- en mouwnaden. Naai de knopen aan.

