Festuca Kort Vest
No. 2003-193-4505
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Materialen

Stekenverhouding

Rondbreinaald 3,5 mm 80 cm
Evt. sokkennaalden 3,5 mm

23 steken x 32 toeren = 10 x 10 cm

5 (6) 7 (8) bollen a 50 g Baby Wool, Happy
Sheep
7 Knopen

Maten

Patroon informatie
Het vest wordt rond gebreid op de
rondbreinaald. Na het breien wordt er
middenvoor doorgeknipt en worden er
boorden gebreid, als laatste.

Hashtags voor sociale media

S (M) L (XL)

#hobbiidesign #festucakortvest
#festucavest

Afmeting
Breedte 48 (50) 52 (54) cm
Lengte 55 cm

Koop het garen hier
http://shop.hobbii.nl/festuca-kort-vest

Halsopening

Boord
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Lijf
Zet 235 (245) 255 (265) steken op. De 5 eerste steken per toer zijn ‘knipsteken’. Zet een
markeerder aan beide kanten van de 5 steken.
Brei rond in boordsteek *1 recht, 1 averecht* tot het werk 5 cm meet.
Brei rond in tricotsteek tot het werk 30 cm meet.
Het werk wordt nu gedeeld in voor- en rugpand en er wordt heen en weer gebreid in
tricotsteek op de rondbreinaald. 120 (125) 130 (135) steken voor het voorpand, 115 (120)
125 (130) steken voor het rugpand.
Voorpand
Brei 13 cm heen en weer op de rondbreinaald.
Hals
Kant 27 steken af middenvoor (de middelste 5 zijn de knipsteken).
Brei de schouders elk voor zich verder.
Rechterschouder
In de rechte naald wordt er geminderd voor de hals:
1. naald: 1 recht, 2 gedraaid recht samen, recht tot het einde van de naald.
2. naald: averecht over alle steken.
Herhaal deze 2 naalden tot er 28 naalden zijn gebreid en er 14x geminderd is.
Brei met deze steken verder tot het werk 55 cm meet.
Laat de steken rusten.
Linkervoorpand
Linkerschouder
In de averecht-naald wordt er geminderd voor de hals:
1. naald: 1 averecht, 2 gedraaid averecht samen, averecht tot het einde.
2. naald: recht over alle steken.
Herhaal deze 2 naalden tot er 28 naalden zijn gebreid en er 14x geminderd is.
Brei met deze steken verder tot het werk 55 cm meet.
Laat de steken rusten.
Rugpand
Brei 21 cm. Kant de middelste 44 steken af.
Minder voor de hals zoals bij de voorpanden, maar slechts 3x aan beide kanten.
Laat de steken rusten.
Naai de schouders samen met matrassteek.
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Mouwen
Brei ca. 80 (84) 88 (92) steken op langs het armsgat. Zet een markeerder aan het begin van
de toer, onder het armsgat.
De eerste toer worden alle steken gedraaid recht gebreid. Ga verder rond in tricotsteek,
terwijl er wordt geminderd aan beide zijden van de markeerder: brei tot 2 steken voor de
markeerder, 2 gedraaid recht samen, 2 recht samen. Herhaal de minderingen in elke 6e
toer, in totaal 18x.
Brei tot de mouw 42 cm meet. Brei 5 cm boordsteek *1 recht, 1 averecht*.
Zakken
Zet de rustende 34 steken terug op de naald en brei de 34 steken en ga verder met de
nieuw-opgezette steken.
Brei rond op de rondbreinaald, met magic loop tot de zak 17 cm meet.
Keer het werk om, zodat de steken met de goede kanten tegen elkaar liggen. Kant af met
3-naalds-afkanting.
Brei de tweede zak op dezelfde manier.
Afwerking
Naai en knip op middenvoor, zie de fotohandleiding onderaan het patroon.
Halsrand
Brei steken op langs de halsrand en brei 8 cm *1 recht, 1 averecht*. Vouw de boord naar
binnen om en naai vast aan de binnenkant.
Voorranden
Naai met zig zag steken, aan beide zijden van de knipsteken = op de 1e en 5e steek.
Knip op tussen de 2 naden in de middelste steek.
Linkerboord
Brei steken op langs de rand vanaf de voorkant van het werk. Sla ca. elke 3e steek over,
zodat de boord niet te los wordt ten opzichte van het vest.
In de eerste naald worden de steken als volgt gebreid *1 gedraaid recht, 1 gedraaid
averecht* voor het sluiten van de gaatjes van het opzetten.
Brei in boordsteek *1 recht, 1 averecht* tot de boord 3 cm meet.
Kant af in boordsteek.
Naai 7 knopen aan, verdeeld over de boord.
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Rechterboord
Brei steken op langs de rand vanaf de voorkant van het werk.
In de eerste naald worden de steken als volgt gebreid *1 gedraaid recht, 1 gedraaid
averecht* voor het sluiten van de gaatjes van het opzetten.
Brei in boordsteek *1 recht, 1 averecht* tot de boord 1,5 cm meet.
Knoopsgaten
Zet 7 steekmarkeerders op de plaats van de knopen aan de linkerboord. Brei knoopsgaten
bij de markeerders, als volgt: *2 steken samen, omslag*.
Ga verder in boordsteek tot de boord 3 cm meet. Kant af in boordsteek.

Heel veel plezier :-)
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1-Markeer waar er moet worden opgeknipt.
Rijg een contrastdraad langs de hele rand.

2-Naai zig-zag op de machine aan beide
kanten van de contrastdraad.

3-De Zig-zag-draad houdt de steken vast.
Let op dat het niet trekt.

4-Verwijder de contrastdraad en knip op
langs de middelste steek.
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5- De randen zien er nu zo uit.

6-Brei vanaf de voorkant steken op langs de
rand.

7- Markeer waar de knopen komen.

8-Helemaal kant en klaar.

Hobbii.nl - Copyright © 2019 - Alle rechten voorbehouden.

Pagina 7

