GRATIS PATRONEN

Design 2177 / Wijdvallend damesvest
Ajourmotief: stekenaantal is deelbaar door 4
+ 2 kantst.
1e nld.: kantst., * 1 overhaling [1 st. re. afhalen,
1 st. re. breien en de afgehaalde st. overhalen],
2 omslagen, 2 st. re. samenbreien, vanaf * herhalen, kantst.
2e nld.: alle st. av. breien, de 1e omslag re. en
de 2e omslag av. breien.
De 1e en 2e nld. steeds herhalen.
Stekenproef: in ribbelmotief, in de breedte
licht opgerekt gemeten: 24 st. en 38 nld.; in
ajourmotief: 24 st. en 36 nld. = 10 x 10 cm.
De 58 st. in fantasiemotief zijn 17 cm hoog.

Let op: bij de beide mouwen met hetzelfde deel
van het kleurverloop beginnen.
Materiaal: Schachenmayr Tahiti
(99% katoen, 1% polyester, looplengte ca. 280
m/50 gr.), 300-300-350-400-400 gr. marmer nr.
07614. Van Milward: 1 rondbreinaald, lengte
naar keuze, 3-3½.
Av. tricotsteek: heeng. nld. av., terugg. nld. re.
breien.
Ribbelmotief: in heeng. nld. afwisselend 2 st.
re., 3 st. av. breien; in terugg. nld. de st. breien,
zoals die zich voordoen.
Fantasiemotief: zie teltekening. Alleen de
heeng. nld. zijn getekend; in de terugg. nld. de
st. breien, zoals die zich voordoen en de omslagen av. breien.
De 1e t/m 20e nld. steeds herhalen.

Copyright © 2015 Coats PLC - www.schachenmayr.com
Onze modellen, foto’s en tekeningen vallen onder het auteursrecht.
Gebruik voor commerciële doeleinden alleen met schriftelijke toestemming van de uitgeverij.

04/2015

Maat: 32/34, 36/38, 40/42, 44/46 en 48/50. De
gegevens voor de verschillende maten staan
achter elkaar - van klein naar groot - aangegeven met een streepje ertussen.
Staat er maar één getal, dan geldt dit voor alle
maten.

WERKWIJZE
Rug- en voorpanden: deze worden in een keer
gebreid. U begint bij het rugpand. 148-158-178198-218 st. opzetten en eerst voor de bies 1 terugg. nld. re. en 2 nld. av. breien.
Dan als volgt verder werken: kantst., 44-4959-69-79 st. in ribbelmotief [met 2 st. av., 2 st.
re. beginnen, dan afwisselend 3 st. av., 2 st.
re. breien], 58 st. in fantasiemotief, 44-49-5969-79 st. in ribbelmotief [met 2 st. re., 3 st. av.
beginnen en met 2 st. re., 2 st. av. eindigen],
kantst.
Hierbij voor de zijschuining in elke 3e nld. 60x
2 st. meerderen. Hiervoor aan beide kanten van
de middelste 58 st. elk 1 omslag maken en de
omslagen in de volgende nld. - het ribbelmotief
volgend - gedraaid breien, zodat er in heeng.
nld. steeds afwisselend 3 st. av., 2 st. re. verschijnen = 268-278-298-318-338 st. na 180 nld.
Op 49 cm hoogte, na 182 nld. na de bies, voor
de hals het werk in het midden delen.
Over de eerste 134-139-149-159-169 st. verder
breien zonder te meerderen, dus aan het einde
van de nld. 28 st. in fantasie motief als voorheen breien en met 1 kantst. eindigen [de overige 134-139-149-159-169 st. liggen stil].
Op 54 cm hoogte is de schouder bereikt, nu de
st. van het linker-voorpand stilleggen en het rechter-voorpand verder breien.
Op 59 cm hoogte, na 220 nld. na de bies, beginnen met minderen. Hiervoor aan de beide
zijkanten in elke 3e nld. 60x 1 st. minderen
[de kantst. met de volgende st. resp. met de st.
ervoor – het motief volgend – samenbreien] = 7479-89-99-109 st.
Op 107 cm hoogte, na 402 nld. na de bies resp. na
een 2e nld. van het motief, over alle st. 1 heeng.
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en 1 terugg. nld. re. breien. Dan nog 1 heeng. nld.
av. breien en tegelijk alle st. afkanten.
Dan het linker-voorpand in spiegelbeeld beëindigen, hierbij met hetzelfde deel van het kleurverloop beginnen.
Mouwen: 98-106-114-118-122 st. opzetten, 1
terugg. nld. re. en 4 nld. in av. tricotsteek breien,

dan in ajourmotief verder werken. Op 20 cm
hoogt alle st. afkanten. De 2e mouw hetzelfde
breien.
Afwerking: het breiwerk opspannen en
onder vochtige doeken laten drogen.
De mouwen aan de middelste 40-44-4648-50 cm van de zijkanten naaien en dan
de mouw- en zijnaden sluiten.

Teltekening voor het fantasiemotief
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Verklaring tekens

