5220 – VEST VAN ROMA BIG
Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46
Materiaal: Scheepjes Roma Big aubergine (19) 3 bollen, rood (16) 2 bollen, breinaalden nr. 10
Stekenverhouding: 7 steken en 14 naalden in patroonsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en
gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Panden: *4 naalden recht met paars, 2 naalden recht met rood, herhaal vanaf *.
Mouwen: *2 naalden tricotsteek, 2 naalden averechte tricotsteek, herhaal vanaf *.
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant. Averechte tricotsteek: averecht op de
goede, recht op de verkeerde kant.
Werkwijze:
Rugpand: Zet met paars 32-35-38 steken op en brei patroonsteek voor panden. Minder 3x1 steek aan
beide kanten van elke 6e naald. Meerder vanaf 20 cm hoogte 3x1 steek aan beide kanten van elke 6e
naald. Kant bij 41-40-39 cm hoogte voor de armsgaten 1x2 en 1x1 steken af aan beide kanten van
elke 2e naald. Kant bij 60 cm hoogte alle steken af.
Rechtervoorpand: Zet met paars 2 steken op en brei patroonsteek voor panden. Meerder aan de
rechterkant 6-7-8x1 steek in elke 12e naald. Meerder aan de linkerkant afwisselend 14-18-23x1 steek
in elke 2e naald en 6-4-1x1 steek in elke 4e naald. Kant na 56 naalden aan de linkerkant voor het
armsgat 1x2 en 1x1 steken af in elke 2e naald. Meerder hierna aan de linkerkant nog voor de 1e maat
afwisselend 8x1 steek in elke 2e naald en 2x1 steek in elke naald en voor de 2e en 3e maat 10x1 steek
in elke 2e naald. Kant na 18-20-22 naalden na de laatste mindering van het armsgat aan de linkerkant
3-4-5x2 steken af in elke 2e naald. Kant bij 84-86-88 naalden totale hoogte de overige steken af.
Linkervoorpand: Brei het rechtervoorpand in spiegelbeeld.
Afwerking: Neem op de schouders van de voorpanden met rood-paars-paars 7-9-10 steken op en
brei nog een ribbel. Kant af. Sluit de schoudernaden. Sluit de zijnaden. Knip voor de franjes van paars
draden van 30 cm lengte en knoop deze dubbel langs de schuine kant van het rechtervoorpand.

