22 Vest
Maat S / M / L / XL

Modelmaten:

Borstomtrek
Lengte

90/98/106/116 cm
79/80/81/83 cm

Materiaal: LANG YARNS BIG COTTON (katoen) 800/900/1000/1100 g = 8/9/10/11 kluw grijs
781.0003. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 8 en 9. 3 knopen.

Patroon I:

Nldn Nr 9: ribbels = r op goede en av kant.

Patroon II:

Nldn Nr 9: 1ste – 3de rij: r. 4de rij av kant: *1 omslag, 2 st av samen br*,
van * tot * blijven herh, eindigen met 2 st av samen br. 5de – 7de rij: r.
8ste rij: *2 st av samen br, 1 omslag *, van * tot * blijven herh, eindigen
met 1 omslag. De 1ste – 8ste rij blijven herh.

Patroon III:

Nldn Nr 8: aantal st deelbaar door 4 +1 st: 1ste rij: altijd 1 av st, 1 r st br,
eindigen met 1 av st. 2de rij: de st br zoals ze zich voordoen. 3de rij : *1
av st, tussen de volg 3de + 4de st heen een lus ophalen, 1 r st br en de lus
over deze st halen, 1 av st, 1 r st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1
av st. 4de – 6de rij: de st br zoals ze zich voordoen. 7de rij: 1 av st, 1 r st
*1 av st, tussen de volg 3de + 4de st heen een lus ophalen, 1 r st br en de
lus over deze st halen, 1 av st, 1 r st *, van * tot * blijven herh, eindigen
met 1 av st, 1 r st, 1 av st. 8ste – 10de rij: de st br zoals ze zich voordoen.
De 3de – 10de rij blijven herh.

Tip 1: De kst ook in overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op
een halve kst diepte naaien.
Tip 2: het vest wordt tot aan het armsgat in één stuk gebreid.
Tip 3: best met geen nieuw kluwen aan de randen beginnen. Om aan een nieuw kluwen te
beginnen, het laatste stukje draad van het oude kluwen en het eerste stukje draad van het
nieuwe kluwen op de helft splitsen, en met de twee helften van de twee verschillende kluwens
enige st br.

Proeflapje:

Patroon II, Nldn Nr 9:
11 st = 10 cm breed.
16 rijen= 10 cm hoog.

Rug – en voorpanden: 144/152/162/172 st opz. In volg stekenindeling br: 6 st pat I,
132/140/150/160 st pat II, 6 st pat I. Voor de afschuining in de 35ste rij na de boord als volgt
16x1 st mind: met de 4de + 5de st, dan altijd de met 7de + 8ste st / met de 4de + 5de st dan
altijd met de 8ste + 9de st / altijd met de 8ste + 9de st / afwiss met de 8ste + 9de en met de

9de + 10de st een overhaling maken (1 st afh, 1 st r br en de afgeh st over de gebr st halen) =
128/136/146/156 st. Verder in de 51ste rij 16x1 st minder door een overhaling met de 3de + 4de
st en altijd met 6de + 7de st / altijd de 7de + 8ste st / altijd de 7de + 8ste st / altijd de 8ste + 9de
st = 112/120/130/140 st en in de 63ste rij 11x1 st mind door een overhaling met de 8ste + 9de
st /altijd met de 8ste + 9de st / altijd met elke 9de + 10de st / altijd met elke 9de + 10de st =
101/109/119/129 st. Nog 8 rijen recht verder br en tegelijk in de 6de rij aan de rechterkant 1
knoopsgat als volgt br; 1 kst, 2 r st, 1 omslag, 1 overhaling, de rij tot het einde br. Dit
knoopsgat telkens na 14/14/16/16 rijen nog 2x herh. Nu 12 rijen pat III , en hierbij in de st
tussen de boorden vor maat L 2 st opnemen = 101/109/121/129 st. 8 rijen in pat II br, en hierbij
vor maat S, M + XL 1 st opnemen en vor maat L 1 st minderen = 102/110/120/130 st. Nu het
werk splitsen en het rugpand en de voorpanden apart verder br (= elk voorpand 28/30/34/37 st,
rugpand 46/50/52/56 st).
Rugpand: met de middelste 46/50/52/56 st in pat II verder br. Armsgaten: aan weersz 3 st afk
en in elke 2de rij 2x/3x/3x/3x1 st mind (mindtip zie blz 2) = 36/38/40/44 M. Schouders: na
28/30/32/36 rijen vanaf het begin armsgat aan weersz in elke 2de rij 2x4 st / 1x4 + 1x5 st / 2x5
st / 1x5 + 1x6 st afk. Hals: tegelijk de middelste 16/16/16/18 st afk en aan weersz daarvan
nog 1 x 2 st afk.
Linkervoorpand: In volg stekenindeling br: 22/24/28/31 st pat II, 6 st pat I, hierbij voor maat
XL voor de 6 st pat I altijd met 1 r st eindigen. Het armsgat aan de rechterkant br zoals bij
rugpand. Hals: in de 9de /11de /13de /15de rij vanaf begin armsgat aan de linkerkant 1x6 st in
wacht zetten en 1x3/3/4/5 st afk. Nu nog in elke 2de rij 1x2/2/3/3 st afk en 3x/3x/4x/4x1 st mind,
2 rijen zonder mind, 1x1 st mind. De schouder op zelfde hoogte als bij rugpand br.
Rechtervoorpand: als spiegelbeeld van linkervoorpand br.

Mouwen: volgens ital methode 13/14/16/17 st opz (B zie blz 2) met nldn Nr 8 = 25/27/31/33 st
na 4 rijen. In pat III verder br. Na 16 rijen de mouw verder br in pat II, hierbij in de 1ste rij 1 st
mind = 24/26/30/32 st. Voor de mouwverbreding aan de rechterkant starten met de
meerderingen en in de 6de rij 1x1 st meerd en nog 3x1 st elke 8ste rij en 2x1 st elke 4de rij en
aan de linkerkant in de 8ste rij starten met de meerderingen = 36/38/42/44 st. Mouwkop: in de
41ste rij in pat I aan weersz 1x3 st afk, in elke 4de rij 3x1 st mind en in elke 2de rij 5x/5x/6x/6x1
st mind. Na 24/24/26/26 rijen mouwkophoogte de overbl st afk.

Afwerking: Schoudernaden sluiten. Halsboord: de 6 st in wacht van een boord op een
rondbrnld nemen en dan uit de halsuitsnijding ca 73/73/73/82 st opnemen (bij elk voorpand
25/25/25/28 st, rugpand 23/23/23/26 st) en terug 6 st van de boord = 85/85/85/94 st. 4 rijen in
pat I br, aansluitend soepel afk op av kant. Mouwen inzetten. Knopen aannaaien.

