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5506 – Vest van Cocktail
Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46
Materiaal: Cocktail groen (7801) 8-9-10 bollen, blauw (7804) 8-9-10 bollen, 6 knopen, breinaalden
nr. 5
Stekenverhouding: 16 steken en 25 naalden met dubbele draad in gerstekorrelsteek gebreid, zijn
10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht.
Gerstekorrelsteek:
1e naald: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht.
2e en alle volgende naalden: recht boven averecht, averecht boven recht.
Werkwijze:
Het gehele vest wordt gebreid met 1 draad groen samen met 1 draad blauw.
Rugpand: Zet 72-78-84 steken op en brei 6 cm boordsteek, meerder in de laatste teruggaande naald
verdeeld tot 82-88-94 steken. Brei verder in gerstekorrelsteek. Meerder bij 20 cm hoogte voor de
mouwen 3x1, 2x2, 2x3, 3x4 en 1x5 steken aan beide kanten van elke 2e naald. Kant bij 52 cm hoogte
voor de hals de middelste 20 steken af en brei beide kanten apart verder. Kant aan de halskant nog
1x6 steken af in de 2e naald. Kant bij 54 cm hoogte de overige 55-58-61 steken af voor de schouders.
Linkervoorpand: Zet 40-42-46 steken op en brei boordsteek, begin de eerste naald op de verkeerde
kant met 1 steek averecht. Meerder bij 6 cm hoogte in de laatste teruggaande naald verdeeld tot 4548-51 steken. Meerder niet op de eerste 7 steken, deze zijn voor de sluitbies. Brei verder in
gerstekorrelsteek, de 7 steken van de sluitbies doorbreien in boordsteek. Meerder voor de mouwen
als bij het rugpand. Zet bij 48 cm hoogte de 7 steken van de sluitbies op een stekenhouder en kant
aan de halskant 1x4, 1x3, 1x2 en 4x1 steken af in elke 2e naald. Kant de steken voor de schouder op
dezelfde hoogte af als bij het rugpand.
Rechtervoorpand: Brei het linkervoorpand in spiegelbeeld, maar brei op 2, 11, 20, 29, 38 en 47 cm
hoogte een knoopsgat. Kant voor een knoopsgat de 4e steek van de sluitbies af en zet deze er in de
volgende naald weer bij op.
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem langs de mouwboorden 80 steken op en brei boordsteek,
minder in de 1e naald verdeeld tot 50-54-58 steken. Kant na 6 cm in boordsteek af. Sluit de mouwen zijnaden. Brei de 7 steken van de stekenhouder van het rechtervoorpand, neem langs de hals 73
steken op en brei aansluitend de 7 steken van de stekenhouder van het linkervoorpand. Brei over
alle steken 3 cm boordsteek, vergeet hierbij niet het laatste knoopsgat. Kant in boordsteek af. Naai
de knopen aan.

