
  



5617 – Damesvest van Vinci 

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 Vinci groen/paars/bruin (8) 6-7-7 bollen, breinaalden nr. 8 

Stekenverhouding: 12 steken en 16 naalden in patroonsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit 

en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Patroonsteek: 1 naald recht op de verkeerde kant, *4 naalden tricotsteek, 2 naalden recht (=ribbel), 

herhaal vanaf *. 

Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant. 

Ribbelsteek: alle naalden recht. 

Werkwijze: 

Middenstuk rugpand: Zet 40 steken op en brei 70-71-72 cm patroonsteek. Kant af. Neem aan beide 

zijkanten van het middenstuk verdeeld 85-86-87 steken op. Zet aan de kant van de schouder 1 steek 

op de naald erbij (voor het dichtnaaien van de schouders) en brei over alle steken 10-12-14 cm 

patroonsteek. Zet hierna aan de kant van de schouder voor de mouw 24-25- 26 steken op een 

hulpnaald en kant de overige steken af. Laat de steken op de hulpnaald rusten. 

Rechtervoorpand: Zet 20 steken op en brei 70-71-72 cm patroonsteek. Kant af. Neem aan de linker 

zijkant (goede kant) verdeeld 85-86-87 steken op. Zet aan de kant van de schouder 1 steek op de 

naald erbij en brei over alle steken 10-12-14 cm patroonsteek. Zet de bovenste 24-25-26 steken op 

een hulpnaald en kant de overige steken af. Laat de steken van de hulpnaald rusten. 

Linkervoorpand: brei het rechtervoorpand in spiegelbeeld. 

Rechtermouw: Brei over de steken van de hulpnaald van het rugpand (rechterkant rugpand op de 

goede kant gezien) patroonsteek (de patroonsteek doorbreien vanaf het rugpand), de laatste 2 

steken gedraaid recht samenbreien, brei de steken van de hulpnaald van het voorpand, hierbij de 

eerste 2 steken recht samenbreien, = 46-48-50 steken op de naald. Brei verder en meerder 2x1 steek 

aan beide kanten van elke 16 cm. Kant bij een mouwlengte van 46 cm alle steken af.  

Linkermouw: Brei de rechtermouw in spiegelbeeld. 

Afwerking: Sluit de schoudernaden over een breedte van 16-18-20 cm. Sluit de mouw- en zijnaden. 

Neem langs de hals 58 steken op en brei 9 naalden ribbelsteek. Kant af. Haak langs de voorpanden, 

om omkrullen te voorkomen, 2 toeren vasten. 

  



 

 


