118 – VEST VAN DUO EN AMBIANCE
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 Duo zwart/wit (1) 4-4-5 bollen, Ambiance grijs (157) 2-2-3 bollen, 4 knopen,
breinaalden en een 100 cm lange rondbreinaald nr. 7.
Stekenverhouding: 10 steken en 16 naalden met Duo en 12 steken en 18 naalden met Ambiance in
tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Boordsteek op goede kant: *3 steken recht, 2 steken averecht, herhaal vanaf *. Alle volgende
naalden breien zoals de steken zich voordoen.
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.
Werkwijze:
Het vest wordt overdwars gebreid en begint met de linkermouw. Zet 42-44-46 steken op met
Ambiance en brei tricotsteek. Brei bij 7 cm hoogte verder met Duo. Zet bij 15 cm hoogte aan beide
kanten 1 steek op de naald erbij en in elke volgende 2e naald nog 1x1 en 4x2 steken. Zet in de
daaropvolgende 2e naald aan beide kanten nog 12-13-14 met Duo op de naald erbij en 9 steken met
Ambiance. Brei verder in deze indeling, gebruik hierbij aparte bollen en sla bij het wisselen van kleur
de draden om elkaar om gaatjes te voorkomen. Brei de eerste 52-53-54 steken voor het rugpand en
laat de laatste 52-53-54 voor het voorpand rusten. Kant in de teruggaande naald voor de pas 3
steken af en in elke volgende 2e naald nog 1x3, 2x2, 5x1, 1x2, 1x1 steken, in de 4e volgende naald 1
steek, in de volgende 6e naald 1 steek en brei tot 40-45-49 naalden hoogte na de splitsing, = 46-4850 cm hoogte, dit is het midden van het rugpand. Brei vanaf hier in spiegelbeeld, dat wil zeggen,
meerder waar geminderd is. Laat na 80-90-98 naalden na de splitsing de steken rusten. Brei nu eerst
verder op de steken van het voorpand. Kant vanaf de halszijde 3 steken af en in elke volgende 2e
naald nog 1x3, 2x2, 5x1, 2x2 en 5x1 steken en nog 1x1 steek in de 4e volgende naald. Brei tot 37-4246 naalden hoogte vanaf de splitsing. Kant de steken af. Zet voor het rechtervoorpand met Duo 1819-20 steken op en 9 steken met Ambiance en brei het linkervoorpand in spiegelbeeld, dat wil
zeggen meerder aan de halskant waar in het linkervoorpand geminderd is. Brei weer tot 37-42-46
naalden hoogte. Brei hierna weer verder over de steken van het voor- en rugpand. Kant in de 1e
naald vanaf de zijkanten de 9 steken Ambiance en 12-13-14 steken Duo af. Kant hierna in elke
volgende 2e naald aan beide kanten 4x2 en 2x1 steken af. Brei op de overige 42-44-46 steken tot 8589-93 cm hoogte. Brei hierna nog 7 cm met Ambiance en kant af.
Zakken (2x): Zet met Ambiance 9 steken op en brei de 1e naald op de verkeerde kant 1 steek
averecht, 2 steken recht, 3 steken averecht, 2 steken recht en 1 steek averecht. Meerder 2x in elke
volgende naald aan beide kanten, naast de kantsteek 1 steek, = 13 steken. Brei tot 10cm hoogte en
kant in patroon af.
Pas: Neem met de rondbreinaald en Ambiance langs de gehele bovenkant voor de pas 171-183-195
steken op en brei de 1e toer op de verkeerde kant in de volgende indeling: *3 steken averecht, 11
steken recht, herhaal vanaf *, eindig met 3 steken averecht. Brei in deze indeling verder en minder
hierna als volgt voor: maat 36/38: 10x in elke 4e toer 12 steken, brei hiervoor in elke baan averechte
tricotsteek 1x2 steken samen, voor maat 40/42: 3x in elke 4e toer en 8x in elke 3e toer 12 steken,
brei hiervoor in elke baan averechte tricotsteek 1x2 steken samen, voor maat 44/46: 12x in elke 3e

toer 12 steken, brei hiervoor in elke baan averechte tricotsteek 1x2 steken samen. Brei op de overige
51 steken door tot 28 cm hoogte van de pas. Kant de steken in patroon af.
Afwerking: Neem langs het linkervoorpand met Ambiance 68-73-73 steken op en brei boordsteek.
Kant na 5 naalden in boordsteek af. Brei langs het rechtervoorpand eenzelfde bies met in de 2e naald
verdeeld 4 knoopsgaten. Kant voor een knoopsgat 2 steken af en zet deze er in de volgende naald
weer bij op. Naai de zakken op het midden van de voorpanden, de onderkant ca. 5 cm vanaf de
onderkant van het vest. Sluit de mouw- en zijnaden. Naai de knopen aan.

