
  



5207 – VEST VAN PERU 

Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46 

Materiaal: Scheepjes Peru donkerblauw (090) 7-8-9 bollen, breinaalden nr. 9 

Stekenverhouding: 8 steken en 12 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en 

gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken:  

Boordsteek: 1e nld. (verkeerde kant): *1 steek recht, 1 steek averecht, herhaal vanaf *. 2e nld.: *1 

steek verdraaid recht, 1 steek averecht, herhaal vanaf *. Herhaal deze 2 naalden. 

Tricotsteek: Recht op de goede, averecht op de verkeerde kant. Kabelpatroon: brei volgens 

teltekening. Alleen de heengaande naalden zijn aangegeven, de teruggaande naalden breien zoals de 

steken zich voordoen. Open hokje = recht,  = zet 3 steken op een hulpnaald voor het werk, brei 

de volgende 3 steken recht, brei dan de 3 steken van de hulpnaald recht,  = zet 3 steken op een 

hulpnaald achter het werk, brei de volgende 3 steken recht, brei dan de 3 steken van de hulpnaald 

recht. Herhaal steeds de 1e t/m 12e naald. 

Werkwijze:  

Rugpand: Zet 36-40-44 st. op en brei 3 naalden boordsteek, meerder in de laatste teruggaande naald 

1 steek, = 37-41-45 steken. Brei verder in tricotsteek. Zet bij 66-65-64 cm hoogte aan beide kanten 

2x3 steken op de naald erbij in elke 2e nld. Brei over de eerste en laatste 4 steken van de naald 

boordsteek, daar tussenin tricotsteek. Kant bij 87 cm hoogte voor de schouders 2X8-9-10 st. af in 

elke 2e nld. Kant tegelijkertijd bij 87 cm hoogte voor de hals de middelste 9 steken af en brei beide 

kanten apart verder. Kant aan de halskant nog 1x4 st. af in de 2e nld.  

Rechtervoorpand: Zet 24-26-28 st. op en brei 3 naalden boordsteek. Brei verder in de volgende 

indeling: 4 steken boordsteek, 18 steken kabelpatroon, 2-4-6 st. tricotsteek. Minder bij 50 cm hoogte 

voor de schuine kant van de hals 5x1 st. in elke 8e naald. Minder als volgt: 4 steken boordsteek, 1 

steek afhalen, 1 steek recht en de afgehaalde steek overhalen. Zet bij 66-65-64 cm hoogte aan de 

zijkant 2x3 steken op de naald erbij in elke 2e naald. Brei de laatste 4 steken als volgt: 1 steek 

averecht, 1 st. verdraaid recht, 1 st. averecht, 1 st. verdraaid recht. Kant bij 87 cm hoogte voor de 

schouder 1x10-11-12 en 1x11-12-13 steken af in elke 2e naald. Brei tijdens het afkanten verdeeld 5x2 

steken samen, dit om de goede breedte van de schouder te krijgen. Zet de 4 steken van de sluitbies 

op een stekenhouder. 

Linkervoorpand: Brei het rechtervoorpand in spiegelbeeld. Minderingen voor de hals: brei de naald 

uit tot er nog 6 steken op de naald staan, 2 steken recht samenbreien, 4 st. boordsteek. 

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem de steken van de stekenhouder op de naald, zet aan de 

kant van het pand 1 steek op de naald erbij voor het vastnaaien, en brei boordsteek tot het midden 

van de achterhals. Naai of maas beide kanten aan elkaar. Naai de bies in de achterhals. Sluit de 

zijnaden. 

  



 

 

 


