5205 – VEST VAN PERU
Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46
Materiaal: Scheepjes Peru rafblauw (080) 7-8-8 bollen, breinaalden nr. 9, 1 drukknoop, 1 knoop
Stekenverhouding: 8 steken en 14 naalden in ribbelsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en
gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Ribbelsteek: alle naalden recht.
Patroonsteek: brei volgens teltekening. Alleen de heengaande naalden zijn aangegeven, de
teruggaande naalden breien zoals deze zich voordoen. Herhaal steeds de 8 naalden.
Open hokje = recht, x = averecht.
Kabel: Zet 8 steken op en brei 1 naald averecht. 1e nld. (goede kant): recht 2e nld.: averecht 3e nld.:
1 st. 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, 1 steek recht 4e nld.: averecht 5e nld.: recht 6e nld.: averecht
Herhaal steeds deze 6 naalden.
Werkwijze:
Rugpand: Zet 34-38-42 st. op en brei ribbelsteek. Zet bij 28-27- 26 cm hoogte aan beide kanten 1x2
en 2x3 steken op de naald erbij in elke 2e naald. Brei deze 8 steken ook in ribbelsteek. Kant bij 49 cm
hoogte aan beide kanten 2x3 en 1x2 steken af in elke 2e naald. Kant bij 51 cm hoogte voor de hals de
middelste 14 steken af en brei beide kanten apart verder tot 53 cm hoogte. Kant de 10-12-14 steken
voor de schouder af.
Rechtervoorpand: Zet 10-12-14 steken op en brei 1 naald recht. Zet aan het einde van de eerste
naald voor de ronding 2 steken op de naald erbij. Brei verder in de volgende indeling: 2 st.
ribbelsteek, 9 steken patroonsteek, 1-3-5 steken ribbelsteek. Zet voor de ronding aan het einde van
elke 2e volgende naald nog 3x1 steek op de naald erbij. Ook deze steken in ribbelsteek breien. Zet
vanaf 18 cm hoogte voor de omslag van de kraag 4x1 steek op de naald erbij in elke 10e naald. De
gemeerderde steken in ribbelsteek breien. Zet bij 28-27-26 cm hoogte aan de linkerkant 1x2 en 2x3
steken op de naald erbij in elke 2e naald. Kant bij 49 cm hoogte aan de linkerkant 2x3 en 1x2 steken
af in elke 2e naald. Zet de 9 steken ribbelsteek van de kraag op een stekenhouder en kant de overige
10-12-14 steken af voor de schouder.
Linkervoorpand: Brei het rechtervoorpand in spiegelbeeld.
Afwerking: Sluit de schoudernaden en bovenkant van de mouwtjes. Neem de steken van de
stekenhouder op de naald, zet aan de kant van het pand 1 steek op de naald erbij en brei nog 11 cm
ribbelsteek. Maas of naai beide delen aan elkaar. Naai de kraag in de achterhals. Sluit de zijnaden.
Brei een kabel die past langs de onderkant van het rugpand, de voorpanden en kraag. Sla de kraag
naar buiten om (beginnend vanaf 18 cm vanaf de onderkant van het vest) en zet deze met een
speldje vast. Naai de kabel vast vanaf de rechter zijnaad langs de ronding voorpand, langs de omslag,
en zo verder vast. Naai, net onder het begin van de omslag, een drukknoop onder het
rechtervoorpand. Naai op de goede kant, bovenop de drukknoop, een knoop.

