STRAIGHT POCKET VEST

Specificaties

Techniek : 		 breien
Nodig : - 1 kg wol (blauwgrijs, kleurcode :
AZ2176)
- 2 breinaalden nr. 6
- 2 breinaalden nr. 5

Steken :		recht, averecht, boordsteek 1/1,
tricot
Maat : 		

Boordsteek 1/1 : brei 1 steek recht, 1 steek averecht.
Tricot (of jersey) : brei van de heengaande naald (de
goede kant van het werk) alle steken recht, brei van
de teruggaande naald alle steken averecht.
Patentsteek brei je over een aantal steken deelbaar
door twee + 1 steek.
Eerste naald (goede kant van het werk) : brei 1 kantsteek (haal hem af), * maak 1 omslag, haal 1 steek
recht af, brei 1 steek recht *. Herhaal van * tot *, maar
eindig de naald met 1 kantsteek in plaats van een
rechte steek.
Tweede naald (verkeerde kant van het werk) : brei 1 kantsteek (haal hem af), * brei de omslag en de afgehaalde
steek averecht samen, brei 1 steek recht *, brei de omslag
en de afgehaalde steek averecht samen, eindig met
1 kantsteek.
Bij een kantsteek steek je bij het begin van elke naald
(zowel de heengaande als de teruggaande naald) de
eerste steek gewoon af (je breit hem niet) en brei je
de laatste steek van de naald altijd recht.

RUGPAND
Stap 1 Zet 77 steken op met breinaalden nr. 6.
Stap 2 	Brei 8 naalden als volgt: 1 kantsteek, 75 steken
in boordsteek 1/1 (1 steek recht, 1 steek averecht) en eindig met 1 kantsteek.
Stap 3 	Brei verder in patentsteek tot een totale
hoogte van ongeveer 42 cm en kant dan voor

Stap 4

one size fits all

de armsgaten de volgende heen- en teruggaande naald aan het begin van de naald
telkens 3 steken af. Er blijven 71 steken over.
Brei verder in patentsteek tot een totale
hoogte van ongeveer 60 cm en kant dan de
71 steken losjes af.

VOORPANDEN
Stap 1 Zet 46 steken op met breinaalden nr. 6.
Stap 2 	Brei 8 naalden als volgt: 1 kantsteek, 45 steken
in boordsteek 1/1 (1 steek recht, 1 steek averecht) en eindig met 1 kantsteek.
Stap 3 	Brei verder als volgt: 1 kantsteek, 7 steken in
boordsteek 1/1 (voor de bies waar later de
knopen en knoopsgaten in komen), 38 steken
in patentsteek.
Brei bij een totale hoogte van 15 cm voor de zakken
als volgt verder:

Stap 1 	1 kantsteek, 7 steken in boordsteek 1/1,
7 steken in patentsteek, 17 steken in boordsteek 1/1 (dit wordt de rand van de zak),
14 steken in patentsteek zoals voorheen.
Stap 2 	Brei op deze manier verder tot een totale
hoogte van 17 cm en brei dan in een heengaande naald verder als volgt: 1 kantsteek,
7 steken in boordsteek 1/1, 7 steken in patent-
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steek, kant de 17 steken boordsteek 1/1 af
(rand van de zak), 14 steken in patentsteek.

Stap 3 	Kant op dezelfde hoogte als bij het rugpand
de 38 steken in patentsteek af en zet de
8 steken van de bies op een hulpnaald.
Stap 4 	Brei een tweede voorpand volledig in spiegelbeeld.

Leg dit werk opzij en maak nu eerst de binnenkant
van de zak.

MOUWEN
Stap 1 	Zet 37 steken op met breinaald nr. 5 en brei

Stap 1 	Zet 21 steken op met breinaalden nr. 5 en brei
26 naalden in tricotsteek.
Stap 2 	Brei de 27ste naald als volgt: kant de eerste
2 steken van de naald af, brei 17 steken recht,
kant de laatste 2 steken van de naald af.
Stap 3 	Zet de 17 overgebleven steken op een hulpnaald.

12 naalden in boordsteek 1/1.

Stap 2 	Brei verder in patentsteek met breinaalden
nr. 6 en meerder elke tiende naald aan !! het
begin en einde van de naald 1 steek tot je in
totaal 63 steken op je breinaald hebt.
Stap 3 	Kant bij een totale hoogte van ongeveer
50 cm de 63 steken losjes af.
Stap 4 	Brei de tweede mouw op een identieke
manier.

Ga nu verder met je eerste werk (naalden nr. 6) en
brei de teruggaande naald als volgt:

Stap 1 	Brei 14 steken in patentsteek, brei dan de
17 steken van de hulpnaald (binnenkant zakje)
in patentsteek, 7 steken in patentsteek, 7 steken in boordsteek 1/1, 1 kantsteek. Je hebt nu
opnieuw 46 steken op je breinaald.
Stap 2 	Brei verder met deze 46 steken (8 steken
bies + 38 steken patentsteek) en kant dan bij
dezelfde hoogte als bij het rugpand voor het
armsgat bij het begin van de teruggaande
naald 3 steken af.
Let op: minder tegelijkertijd aan de kant van de bies
vanaf een totale hoogte van 35 cm in elk zesde naald
één steek. Deze mindering maak je door twee steken
samen te breien net naast de 8 steken van de bies.
Herhaal de mindering aan de kant van de bies nog
9 keer totdat je nog 36 steken op je breinaald hebt.

AFWERKING
Stap 1 	Naai de schoudernaden dicht en naai de mouwen in de armsgaten.

Stap 2 	Naai de naden van de mouwen en de zijnaden
dicht.

Stap 3 	Stop de draadjes in en naai de zakken aan de
binnenzijde van het vest vast.

Stap 4 	Neem de 8 steken van de bies terug op en
brei verder in boordsteek 1/1 tot de bies lang
genoeg is om de halsrand van het rugpand af
te werken.
Stap 5 	Naai de uiteinden van de bies aan elkaar vast
en zet de bies vast langs de halsrand.

Klaar !
Het patroon van het straight pocket vest… finally… Daar zijn jullie toch wel gretig naar komen
vragen. Een tijdloos, prachtig vest. En eigenlijk zowel voor hem als voor haar. Mooi op een
hemdje of een fijn bloesje, of de ideale warmhouder op het werk.
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