
  



5319 – VESTJE 

Afmetingen: ca. 33 cm hoog en 76 cm breed 

Materiaal: Pittsburgh paars (9201) 2 bollen, breinaalden nr. 5 en 6 

Stekenverhouding: 14 steken en 19 naalden in tricotsteek en 11 steken en 18 naalden in 

patroonsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken:  

Patroonsteek: Teruggaande naald: 1 kantsteek, averechte steken en hierbij de 1e omslag laten vallen, 

eindig met 2 recht, 1 kantsteek. Heengaande naald: 1 steek recht afhalen, 2 averecht, rechte steken, 

hierbij de draad 2x om de naald slaan, eindig met 1 kantsteek. 

Tricotsteek: Teruggaande naald: 1 kantsteek, averechte steken, eindig met 2 recht, 1 kantsteek. 

Heengaande naald: 1 steek recht afhalen, 2 averecht, rechte steken, eindig met 1 kantsteek.  

Meerderingen: in een heengaande naald: uit het dwarsdraadje tussen de 6e en 7e steek 1 steek 

gedraaid recht breien. Minderingen: in een heengaande naald de 6e steek afhalen, 1 steek recht en 

de afgehaalde steek overhalen. 1 toer is een heen- en teruggaande naald. 

Werkwijze: Zet met dubbele omslag 36 steken op naalden nr. 4 ½ en brei patroonsteek, begin met de 

teruggaande naald. Meerder in de 3e, 7e, 11e, 14e, 17e, 22e, 28e en 34e toer steeds 1 steek. Minder 

in de 39e, 45e, 51e, 56e, 59e, 62e, 66e en 70e toer steeds 1 steek. Brei nog 1 toer en kant in de 72e 

toer in de teruggaande naald voor een armsgat 21 steken af met een dubbele omslag, er zijn nog 15 

steken over. Brei verder in tricotsteek met naalden nr. 6. Zet in de 1e naald, na de eerste 15 gebreide 

steken, voor het armsgat opnieuw 21 steken op met dubbele omslag, = 36 steken. Minder in de 3e, 

7e, 11e en 15e toer steeds 1 steek. Brei 42 toeren. Meerder in de 58e, 62e, 66e en 70e toer weer 1 

steek. In de 72e toer de steken met een dubbele omslag afkanten. 

Afwerking: Naai het boven- en onderstuk aan elkaar. Let op bij het aan elkaar naaien dat de 

ribbelkant de goede kant is. De zijnaad over 15 steken sluiten. 


