4020 - MEISJESVEST VAN INVICTA COLOUR
Maten: 116–128–140.
Materiaal: Scheepjes Invicta Colour blauw (952) 3–4–4 bollen.
Naalden: Nummer 4½.
Stekenverhouding: 20 steken en 28 naalden met dubbele draad in tricotsteek gebreid, zijn 10 x 10
cm. Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Tricotsteek: Recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.
Ribbelsteek: Alle naalden recht.
Werkwijze: Het gehele vest wordt met dubbele draad gebreid.
Rugpand: Zet 66–70–74 steken op en brei tricotsteek. Minder 3 x 1 steken aan beide kanten van elke
4e–5e–6e naald. Meerder vanaf 6–7–7 cm hoogte 3 x 1 steken aan beide kanten van elke 10e–12e–
14e naald. Kant bij 20–22–24 cm hoogte voor de armsgaten 1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 steken af aan beide
kanten van elke 2e naald. Kant bij 33–36–39 cm hoogte voor de hals de middelste 18–20–22 steken
af en brei beide delen apart verder. Kant aan halskant nog 1 x 5 steken af in de 2e naald. Kant bij 35–
38–41 cm hoogte de steken voor de schouders af.
Rechter voorpand: Zet 10–11–12 steken op en brei tricotsteek. Zet voor de ronding aan het einde van
de 1e naald (=verkeerde kant) 4 steken op de naald erbij. Meerder op deze wijze nog 2 x 3, 4 x 2 en 4
x 1 steken aan het einde van elke 2e naald en 2–3–4 x 1 steken aan het einde van elke 4e naald.
Minder en meerder ondertussen aan de zijnaad als bij het rugpand. Kant bij 16–18–20 cm aan
halszijde 15–16–17 x 1 steken af in afwisselend elke 2e en 4e naald. Hiervoor na de kantsteek 1 steek
afhalen, 1 steek breien en de afgehaalde steken overhalen. Kant de steken voor de schouder op
dezelfde hoogte af als bij het rugpand.
Linker voorpand: Brei het rechter voorpand in spiegelbeeld.
Mouwen: Zet 78–82–86 steken op en brei ribbelsteek. Minder verdeeld 3 x 10–10–11 en 1 x 10–12–
11 steken in de 4e–12e–20e en 30e naald. Brei verder in tricotsteek. Meerder voor de mouwwijdte
4–5–6 x 1 steken aan beide kanten van elke 10e naald. Kant bij 25–28–31 cm hoogte voor de
mouwkop 1 x 3, 1 x 2, 9 x 1, 1 x 2 en 1 x 3 steken af aan beide kanten van elke 2e naald. Kant de
overige steken af.
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Zet de mouwen aan, het midden van de mouw komt tegen de
schoudernaad. Sluit de mouw- en zijnaden. Neem langs de voorpanden, hals en onderkant rugpand
steken op (20 steken per 10 cm) en brei ribbelsteek. Meerder in de 4e naald als volgt: *4 steken
recht, 1 steek meerderen uit het dwarsdraadje tussen de volgende steek, herhaal vanaf *. Herhaal
deze meerderingen in de 10e, 16e en 22e naald. Kant na 23 naald alle steken af.

