
  



4001 – DAMESVEST VAN PERU 

Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46. 

Materiaal: Scheepjes Peru ecru (10) 11–12–13 bollen. 

Naalden: Nummer 9. 

Stekenverhouding: 10 steken en 14 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10 x 10 cm. Controleer dit en 

gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken:  

Averechte tricotsteek: Averecht op de goede, recht op de verkeerde kant.  

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

Werkwijze:  

Rugpand: Zet 48–52–56 steken op en brei 26 cm averechte tricotsteek, 15 cm tricotsteek, 7 cm 

averechte tricotsteek, 15 cm tricotsteek en verder in averechte tricotsteek. Minder vanaf de 

onderkant 2 x 1 steken aan weerszijden van elke 12e naald. Meerder vanaf 30 cm hoogte 2 x 1 steken 

aan weerszijden van elke 10e naald. Kant bij 51–50–49 cm hoogte voor de armsgaten 1 x 2 en 1–2–3 

x 1 steken af aan weerszijden van elke 2e naald. Kant bij 70 cm totale hoogte aan weerszijden 3–4–4 

steken af en zet de overige steken op een hulpnaald. 

Linker voorpand: Zet 43–46–49 steken op en brei strepen als bij rugpand. Minder en meerder aan de 

rechter zijnaad net als bij het rugpand. Brei de kantsteek aan sluitzijde zowel in de heengaande als de 

teruggaande naald recht. Minder voor het armsgat als bij rugpand. Kant op dezelfde hoogte als bij 

het rugpand aan armsgatzijde 3–4–4 steken af voor de schoudernaad en zet de overige steken op 

een hulpnaald. 

Rechter voorpand: Brei dit in spiegelbeeld. 

Mouwen: Zet 24 steken op en brei 15–17–19 cm averechte tricotsteek, 15 cm tricotsteek, 7 cm 

averechte tricotsteek, 15 cm tricotsteek en verder in averechte tricotsteek. Meerder vanaf de opzet 

voor de mouwwijdte 5–6–7 x 1 steken aan weerszijden van elke 12e–10e–8e naald. Kant bij 48 cm 

hoogte voor de mouwkop 1 x 2 en 5–7–8 x 1 steken aan weerszijden van elke 2e naald. Kant de 

overige steken af. 

Afwerking: Sluit de schoudernaadjes. Brei over alle steken van de hulpnaalden 16 cm tricotsteek (na 

omslag naar buiten ligt de averechte kant boven) en kant af. Zet de mouwen aan, het midden van de 

mouw komt tegen de schoudernaad. Sluit zij- en mouwnaden. 

 

 
 
  



  



 


