40SC – VEST VAN VERONA
Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46
De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld. Indien er één getal staat is dit voor alle
maten geldig.
Materiaal: Scheepjes Verona (4) 9-9-10 bollen, breinaalden nr. 7.
Stekenverhouding: 12 steken en 18 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en
gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Boordsteek: afwisselend 2 steken recht en 2 steken averecht.
Kabel: brei volgens teltekening. Alleen de heengaande naalden zijn aan gegeven, de teruggaande
naalden breien zoals de steken zich voordoen. Open ruitje = recht, x = averecht, / = zet 3 steken op
een hulpnaald achter het werk, brei de volgende 3 steken recht, dan de 3 steken van de hulpnaald
recht breien, \ = zet 3 steken op een hulpnaald voor het werk, brei de volgende 3 steken recht, dan
de 3 steken van de hulpnaald recht breien. Herhaal steeds de 10 naalden in de hoogte.
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.
Averechte tricotsteek: averecht op de goede, recht op de verkeerde kant.
Werkwijze:
De poncho wordt overdwars gebreid en de onder- en boven boorden worden later aangebreid.
Zet voor het rechterpand 74 steken op en brei 7 naalden boordsteek, minder in de laatste
teruggaande naald verdeeld 5 steken, = 69 steken. Brei verder in de volgende indeling: 1 kantsteek,
brei op de volgende 10 steken de 12 steken kabel, hierbij tussen de 10 steken verdeeld 2 steken
meerderen, 2 steken averechte tricotsteek en 56 steken tricotsteek, = 71 steken. Brei bij 40 cm
hoogte voor de inzet van de mouw als volgt: Brei 15 steken, kant de volgende 22-23-24 steken soepel
af en brei de naald uit. Zet in de volgende naald op de plaats van de afgekante steken weer soepel
22-23-24 steken op en brei verder over alle steken. Brei tot 76-78-80 cm hoogte. Brei weer een
armsgat als hiervoor en brei verder tot 112-114-116 cm hoogte. Eindig met een heengaande naald en
minder hierin boven de kabel weer 2 steken door 2x 2 steken samen te breien. Brei hierna nog 7
naalden boordsteek, meerder in de 1e naald boordsteek verdeeld 5 steken, = 74 steken. Kant in
boordsteek af.
Mouwen: Zet 26 steken op en brei 10 cm boordsteek, meerder in de laatste teruggaande naald
verdeeld tot 26-28-30 steken. Brei verder in tricotsteek en meerder voor de mouwwijdte 8-9-9x aan
beide kanten van elke 8e-7e-6e naald 1 steek, = 42-46-48 steken. Kant bij 48 cm hoogte alle steken
soepel af.
Afwerking: Neem langs de bovenkant van het vest 150-154-162 steken op en brei 7 naalden
boordsteek. Kant soepel in boordsteek af. Neem langs de onderkant van het vest eveneens 150-154162 steken op en brei 10 cm boordsteek. Kant soepel in boordsteek af. Zet de mouwen in de
armsgaten.

