4SC - VEST VAN HIGHLANDS
Maten: 36/40 – 42/46
De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld. Indien er één getal staat is dit voor beide
maten geldig.
Materiaal: Scheepjes Highlands roodbruin (506) 7-7-8 bollen, blauwgrijs (510) 8-9-9 bollen,
breinaalden nr. 5 ½.
Stekenverhouding: 12 steken en 15 naalden in jacquardpatroon gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer
dit en gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht.
Jacquardpatroon: brei volgens telpatroon, begin en eindig elke naald met een kantsteek. Neem de in
te breien draad losjes aan te achterkant mee. Elk ruitje is 1 steek breed en 1 naald hoog. Herhaal
steeds de 6 steken in de breedte. Brei 1x de 1e t/m 42e naald, herhaal dan 1x de 1e t/m 30e naald en
brei en herhaal daarna steeds de 43e t/m 49e naald.
X = roodbruin, open ruitje = blauwgrijs.
Werkwijze:
Rugpand: Zet met roodbruin 56-62 steken op en brei 4 cm boordsteek. Brei verder in
jacquardpatroon. Kant bij 74 cm hoogte alle steken af.
Voorpand (2x): Zet met roodbruin 50 steken op en brei als het rugpand tot 74 cm hoogte.
Mouwen: Zet met roodbruin 26 steken op en brei 8 cm boordsteek. Brei verder in jacquardpatroon
en meerder voor de mouwwijdte 7-10x aan beide kanten van elke 8e-5e naald 1 steek, = 40-46
steken. Kant bij 48 cm hoogte alle steken soepel af.
Afwerking: Sluit de schoudernaden aan beide kanten over 4 cm. Zet de mouwen aan, het midden van
de mouw komt tegen de schoudernaad. Sluit de mouw- en zijnaden. Neem met roodbruin voor de
sluitbiezen langs de voorpanden 96 steken op en brei 4 cm boordsteek. Kant in boordsteek af. Neem
langs de gehele bovenkant van de voorpanden en rugpand met roodbruin 161-167 steken op en brei
4 cm boordsteek. Kant soepel in boordsteek af.

