Patroon
Baby

Materialen
Patroon:
3 mnd 6 mnd
Tencel garen*: 150 g 150 g
Brei naalden: 3,0 en 3,5 mm
Knoop
*Dubbele: 3,5 mm/26 m/10 cm
Model:
Go handmades
Vest Lace
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Tencel – uw nieuwe favoriete garen.
Tencel is een organisch natuurlijk material gemaakt van houtsnippers,
voornamelijk van beuk en eucalyptus. Het hout is FSC gecertificeerd en komt
van natuurlijk ruimen of overgebleven hout. Tencel is het meest duurzame
material, gemaakt met de meest zorgvuldige Milieuoverweging.
Het unieke van Tencel is - zacht en mild voor de huid. De samenstelling van
de vezels en de gladde structuur van de beuk en eucalyptus maakt Tencel
materiaal erg plezierig voor de huid. Het is zachter dan zijde en zachter voor
de huid dan wol en katoen en heeft een fantastische absorberende kwaliteit.
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MATERIALEN:
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MAAT VOOR 6 MAANDEN:

AFKORTINGEN
EN DEFINITIES

ele d
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st(n)
steek(en)
N
naald
hulp N
hulp naald
r
recht
a
averecht
yo
Yarn over
Kant patroon Zie teltekening
Knoopsgat kant 2 stn af. In de volgende toer
zet je 2 nieuwe stn op boven de
afgekante steek
(..)
aangegeven aantal steken voor de 2 maten
maat 6 maanden tussen de haakjes.
maat 3 maanden (6 maanden)

150 g Go Handmade Tencel garen
(gebreid met dubbele draad)
Knoop
Brei naalden 3,0 of 3,5 mm
Steekverhouding met 3,5 mm naalden:
26 stn in tricot steek = 10 cm
De hoeveelheid garen is afhankelijk van hoe los
of hoe vast je breid.

NL
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VEST - MET KANT PATROON

Maat 6 maanden
Minder elke toer 5 - 4 - 3 - 2 - 2 - 1 stn.
Hecht af wanneer de mouw opening 9 (10) cm is.

3 MAANDEN (6 MAANDEN)

Zet 141 (155) stn op met N 3,0 mm en een
dubbele draad.
Eerste en laatste st = kant steek.
Brei boord steek - r1, a1, heen en weer (de eerste
6 stk aan beide zijden zijn de knoopsgatbies, de
eerste en laatste steek van beide zijde recht breien,
de 6e st naar de voorkant wordt averecht gebreid
(vandaar de oneven aantal steken opgezet).
Brei 7 (7) toeren.
Wissel naar N 3,5 mm.
Plaats een steekmarkeerder aan beide zijden
- 37, 67, 37 stn (40, 75, 40) stn.
Brei het kant patroon met tricot steek: 6 (6) stn ribbel
steek, r8 (9), 16 stn kant patroon, r7 (8), de achterkant in tricot steek, r7 (8), 16 stn kant patroon,
r8 (9), 6 (6) stn ribbel steek.
Brei tot een totale lengte van 15 (18) cm.

Linker voorkant
Brei de linker voorkant hetzelfde maar in spiegelbeeld. Brei of naai de schouders samen.
Neem steken op langs beide voorkanten en hals met
N 3,0. Neem steken op langs beide voorkanten en
hals met N 3,0. in totaal 78 (86) stn.
Maak een knoopsgat in het midden van de eerste
toer van de knoopsgatbies.
Brei 6 (6) toeren - r1, a1.
Hecht af.

MOUW BIES
Meerder voor de mouw bies:
Neem de draad op van de laatste toer en brei.
Neem steken op rond de mouw opening tussen de
2 r stn met N3,0 mm, sla elke 4e st over, tot een
totaal van 52 (60) stn.
Brei aan beide zijden (ribbel steek).
Brei 2 (2) toeren.
Meerder elke 4e (4e) st voor de hele toer, r1 (1) toer.
Herhaal 2 (2) keer.
Doe tegelijk de kleine toeren:
Brei tot er 5 (5) stn over zijn, draai, r tot er 5 (5) stn
over zijn aan de tegenover liggende kant. Herhaal
4 (4) keer. (5 (5) stn voor de vorige beurt).
Brei 2 (2) toeren (ribbel steek) over alle stn.
Hecht af.
Werk de draden weg en naai de knop vast.

VERDEEL IN ACHTERKANT EN VOORKANTEN

NL

Ga verder met de achterkant, maar r2 (2) aan elke
zijde naar de mouw opening. Als de mouw opening
8,5 (9,5) cm is, zet je de middelste 31 (37) stn op
een hulp naald. Eindig elk deel apart.
Hecht 2 (2) stn af voor de hals.
Hecht af.
Rechter voorkant
Ga verder als hiervoor totdat de mouw opening
5 (6) cm is en met r2 naar de voorkant.
Start met minderen voor de hals. Zet de 6 (6) stn
voor de knoopsgatbies op een hulp naald.

AFMETINGEN VAN HET VEST

Maat 3 maanden
Minder elke toer 4 - 3 - 3 - 2 - 2 - 1 stn.

Borst 
Lengte 
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50 (54) cm.
25 (28) cm.
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= recht aan de goede kant, averecht aan de verkeerde kant

o

= yarn over
= 2r samenbr - 2 steken recht samen breien
= 2r samenbr tbl - 2 steken recht samen breien in achterste lus

1. toer: r2, 2r samenbr x 2, yo, r1, yo, r1, yo, r1, yo, 2r samenbr tbl x 2, r3
2. toer: p
3. toer: r1, 2r samenbr x 2, yo, r1, yo, r3, yo, r1, yo, 2r samenbr tbl x 2, r2
4. toer: p
5. toer: r4 , 2r samenbr x 2, yo, r1, yo, r1, yo, r1, yo, 2r samenbr tbl x 2, r1
6. toer: p
7. toer: r3, 2r samenbr x 2, yo, r1, yo, r3, yo, r1, yo, 2r samenbr tbl x 2
8. toer: p
Herhaal voor de totale lengte van de voorkant.
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Goed om te weten
Go handmade’s collectie is ontworpen en handgemaakt
door experts en gepassioneerde breisters. Alle zijn gebreid
om te voldoen aan wat wij vinden is een gemiddelde
dichtheid en wat bij de jurk past.

Naald maat & dichtheid

30

Go handmade
quality design in a unique style

LOT20190122

Breister breien heel verschillend: sommige breien met
naald 2.0 mm dezelfde afmetingen als iemand die breid
met naald 4.0 mm. Wij weten dit door ons team van
breister.
De sleutel om een bepaalde maat te breien is afhankelijk
van hoe los of hoe strak je breid i.p.v de maat van de
naalden. Wij zullen een reeks naalden maten adviseren.

