
  



5230 – VESTJE VAN ROMA BIG 

Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46 

Materiaal: Scheepjes Roma Big ecru (5) 3 bollen, breinaalden nr. 10 

Stekenverhouding: 7 steken en 11 naalden in patroonsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en 

gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken:  

Boordsteek 1: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht.  

Blokjespatroon: 1e naald: *4 steken recht, 4 steken averecht, herhaal vanaf *. 2e t/m 4e naald: 

breien zoals de steken zich voordoen. 5e naald: *4 steken averecht, 4 steken recht. 6e t/m 8e naald: 

breien zoals de steken zich voordoen. Boordsteek 2: afwisselend 2 steken recht en 2 steken averecht.  

Ribbelsteek: alle naalden recht.  

Patroonsteek: **2 naalden tricotsteek, 2 naalden: *2 steken tricotsteek, 2 steken averechte 

tricotsteek, herhaal vanaf *, 2 naalden tricotsteek, 2 naalden:*2 steken averechte tricotsteek, 2 

steken tricotsteek, herhaal vanaf *, herhaal vanaf **.  

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

Averechte tricotsteek: averecht op de goede, recht op de verkeerde kant. 

Werkwijze: Het vestje wordt aan één stuk gebreid en begint met de rechtermouw. Zet 40-44-44 

steken op en brei 7 naalden boordsteek 1. Meerder hierna 3x1 steek aan beide kanten van elke 4e 

naald en brei in de volgende volgorde: 8 naalden blokjespatroon, 4-6- 6 naalden ribbelsteek, 8 

naalden boordsteek 2. Kant aan de linkerkant 24-26-26 steken af en brei op de overige steken 4 

naalden ribbelsteek, 14-14-16 naalden patroonsteek en 4 naalden ribbelsteek. Zet aan de linkerkant 

weer 24-26-26 steken op en brei 8 naalden boordsteek 2. Minder hierna 3x1 steek aan beide kanten 

van elke 4e naald en brei nog 4-6-6 naalden ribbelsteek, 8 naalden blokjespatroon en 8 naalden 

boordsteek 1. Kant soepel af. Sluit de mouwnaden. Zet voor de bies onderlangs 8 steken op en brei 

boordsteek tot een lengte die onder langs het vest past. Naai de bies aan het vest. 

 

 
 
 


