
  



5234 – MEISJESVEST VAN FORMOSA 

Maten: 116 – 128 – 140  

Materiaal: Scheepjes Formosa roze melée (2) 3-4-4 bollen, breinaalden nr. 9 

Stekenverhouding: 7 steken en 11 naalden 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:  

Rugpand: Zet 24-26-28 steken op en brei 6 cm ribbelsteek en verder in tricotsteek. Kant bij 38-42-46 

cm hoogte voor de hals de middelste 10-12-12 steken af en brei beide kanten apart verder tot 40-44-

48 cm hoogte. Kant de 7-7-8 steken voor de schouders af.  

Rechtervoorpand: Zet 14-15-16 steken op en brei 6 cm ribbelsteek. Brei verder in de volgende 

indeling: 4 steken ribbelsteek voor de sluitbies, 10-11-12 steken tricotsteek. Zet bij 35-39-43 cm 

hoogte de 4 steken van de sluitbies op een stekenhouder en kant voor de hals 1x1-2-2 steken af. Kant 

in de 2e volgende naald nog 1x2 steken af. Kant de steken voor de schouder op dezelfde hoogte af 

als bij het rugpand.  

Linkervoorpand: Brei het rechtervoorpand in spiegelbeeld. Mouwen: Zet 13-14-16 steken op en brei 

6 cm ribbelsteek. Brei verder in tricotsteek en meerder voor de mouwwijdte 3x1 steek aan beide 

kanten van elke 6e-7e-8e naald. Kant bij 27-30-34 cm hoogte alle steken af. 

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Brei de 4 steken van de stekenhouder van het rechtervoorpand, 

neem aansluitend 20-24-24 steken op langs de hals en brei de 4 steken van de stekenhouder van het 

linkervoorpand, = 28-32-32 steken. Merk de middelste 2 steken. Brei aan beide kanten de 4 steken 

ribbelsteek door. De middelste steken in tricotsteek breien. Meerder aan beide kanten van de 

middelste 2 steken 4x1 steek in elke 2e naald. Splits bij 24-26-28 cm hoogte het werk en brei beide 

kanten apart verder. Kant vanaf middenachter 1x1 en 1x3 steken af in elke 2e naald. Kant de overige 

steken af. Sluit de bovennaad van de capuchon. Zet de mouwen aan, het midden van de mouw komt 

tegen de schoudernaad. Sluit de zij- en mouwnaden. 

 
 


