
  



5208 – VEST VAN HIGHLAND 

Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46 

Materiaal: Scheepjes Highland antraciet (510) 9-10-11 bollen, breinaalden nr. 5 ½, 2 knopen 

Stekenverhouding: 15 steken en 20 naalden in ajourpatroon gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit 

en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken:  

Boordsteek: afwisselend 2 steken recht en 2 steken averecht.  

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

teruggaande naalden breien zoals de steken zich voordoen, de omslagen averecht breien.  

+ = kantsteek, open hokje = recht, < = overhaling = 1 steek afhalen, 1 steek recht en de afgehaalde 

steek overhalen, > = 2 steken recht samenbreien, o = omslag.  

Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant, averechte tricotsteek: averecht op de 

goede, recht op de verkeerde kant. 

Werkwijze:  

Rugpand: Zet 66-74-82 steken op en brei 3 naalden boordsteek, minder of meerder in de laatste 

teruggaande naald tot 65-74-83 steken. Brei verder in ajourpatroon. Meerder bij 51-50-49 cm hoogte 

2x4 en 2x5 steken aan beide kanten van elke 2e naald. Brei de gemeerderde steken in ajourpatroon. 

Kant bij 75 cm totale hoogte alle steken af.  

Rechtervoorpand: Zet 30-34-38 steken op en brei 3 naalden boordsteek, minder in de laatste 

teruggaande naald tot 29-33-38 steken. Brei verder in ajourpatroon. Meerder aan de zijnaad als bij 

het rugpand. Kant bij 75 cm totale hoogte alle steken af.  

Linkervoorpand: Brei het rechtervoorpand in spiegelbeeld. 

Afwerking: Neem langs de voorpanden middenvoor 112 steken op en brei 5 naalden tricotsteek, 4 

naalden averechte tricotsteek, 4 naalden tricotsteek, 4 naalden averechte tricotsteek. Kant af. Sluit 

de schoudernaden aan beide kanten over 23,5-26-29 cm. Neem langs de gehele hals, dus ook boven 

de biezen middenvoor ca. 84 steken op en brei een bies als bij de voorpanden. Neem langs de 

verkeerde kant van de mouwtjes 74-78-82 steken op en brei 5 cm boordsteek. Kant soepel in 

boordsteek af. Sluit de zijnaden. Zet voor de epauletten 2x3 steken op en brei in de heengaande 

naald 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht; in de teruggaande naald, 3 steken recht. Kant bij 

11 cm hoogte af. Sla de mouwtjes ca. 4 cm naar buiten om. Naai de opzetkant van de epauletten aan 

de binnenkant tegen de schoudernaad. Naai bovenop de schouder de epaulet vast met een knoop. 

  



 

 
 


