
 



5010 – DAMESVEST VAN PITTSBURGH 

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 Pittsburgh bruin (9191) 8 bollen, 7  knopen art. nr. 5611/44 

Naalden: nr. 5 

Belangrijk! Brei eerst een proeflapje: 

Stekenverhouding: 18 steken en 20 naalden in patroonsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit 

en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Boordsteek: afwisselend 2 steken recht, 2 steken averecht. 

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

Averechtse tricotsteek: averecht op de goede, recht op de verkeerde kant. 

Patroonsteek: brei volgens teltekening. Alleen de heengaande naalden zijn aangegeven, de 

teruggaande naalden breien zoals de steken zich voordoen. 

+ = kantsteek, open hokje = tricotsteek, x = averechtse tricotsteek, / = 3 steken op een hulpnaald 

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

breien. 

Werkwijze: 

Rugpand: Zet 96-104-112 steken op en brei 10 cm boordsteek. Brei verder in patroonsteek, begin na 

de kantsteek bij A-B-C op de teltekening. Minder bij 14-15-15 cm hoogte voor de taille aan beide 

kanten 1 steek. Minder hierna nog 5x1 steek aan beide kanten van elke 6e naald. Meerder bij 31-32-

33 cm hoogte 6x1 steek aan beide kanten van elke 6e naald = 96-104-112 steken. Kant bij 51-52-53 

cm hoogte voor de raglan aan beide kanten 1x3-5-8 steken af. Minder hierna nog 23-24-25x1 steek 

aan beide kanten van elke 2e naald. Minder op de goede kant als volgt: 1 kantsteek, 1 steek als bij 

recht breien afhalen, brei de volgende steek recht en haal de afgehaalde steek hier overheen. Brei de 

naald uit tot er nog 4 steken op de naald staan; 2 steken recht samenbreien, 1 steek recht en 1 

kantsteek. Laat bij 75-77-79 cm hoogte de overige 44-46-46 steken rusten. 

Linkervoorpand: Zet 46-50-54 steken op en brei 10 cm boordsteek. Brei verder in patroonsteek, 

begin bij C-D-A op de teltekening. Minder en meerder aan de rechter zijnaad als bij het rugpand. Kant 

bij 51-52-53 cm hoogte voor de raglan aan de rechterkant 1x3-5-8 steken af en nog 21-22-23x1 steek 

in elke volgende 2e naald. Maak de minderingen als bij het rugpand. Laat bij 69-71-73 cm hoogte voor 

de hals 1x15-16-16 steken rusten. Laat in elke 2e volgende naald aan de halskant nog 1x3, 1x2 en 2x1 

rusten. 

Rechtervoorpand: brei het linkervoorpand in spiegelbeeld. 

Linkermouw: Zet 38-40-42 steken op en brei 5 cm boordsteek. Brei verder in patroonsteek, begin bij 

E-B-F op de teltekening. Meerder voor de mouwwijdte als volgt: maat 1: afwisselend 5x1 steek aan 

beide kanten van elke 6e naald en 9x1 steek aan beide kanten van elke 4e naald. 2e maat: 17x1 steek 

aan beide kanten van elke 4e naald. 3e maat: 17x1 steek aan beide kanten van elke 4e naald en 2x1 

steek aan beide kanten van elke 2e naald. Brei de gemeerderde steken in patroonsteek. Kant bij 40-



41-42 cm hoogte voor de raglan 1x3-5-8 steken af en hierna nog 21-22-23x1 steek aan beide kanten 

van elke 2e naald. Minder als bij het rugpand. Laat bij 62-64-66 cm hoogte aan de linkerkant 10-12-10 

steken rusten. Laat hierna in elke 2e volgende naald aan de linkerkant nog 1x4 en 1x2 steken rusten. 

Rechtermouw: brei de linkermouw in spiegelbeeld. 

Capuchon: Neem alle 120-128-124 rustende steken op één naald en brei 1 naald averecht op de 

verkeerde kant. Brei in deze naald steeds de kantsteken van mouwen en panden verdraaid samen en 

meerder verdeeld over de naald 8-8-12 steken = 124-132-132 steken. Brei verder in de volgende 

indeling: kantsteek, *2 steken averecht, 6 steken kabel, herhaal vanaf *, eindig met 2 steken 

averecht, kantsteek. Kant bij 40 cm hoogte alle steken in patroon af. Sluit de bovennaad. 

Afwerking: Span de gebreide delen volgens de maatschetsen op en maak licht vochtig. Laat het 

drogen. Sluit alle naden. Neem langs de voorkanten en de capuchon ca. 410-418-426 steken op en 

brei 4 cm boordsteek. Brei in de 4e naald, in de bies van het rechtervoorpand, verdeeld 7 

knoopsgaten. Het eerste knoopsgat 15 cm vanaf de onderkant van het vest. Kant voor een knoopsgat 

1 steek af en zet deze er in de volgende naald weer bij op. Naai de knopen aan.  

  



 

 

 

 


