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★★

Vest 103
Maat 36 tot 46

NastroNe (LaNa Grossa)

tricotsteek eN ribbeLsteek

breiNaaLdeN: 15 

HaakNaaLd: 12

Materiaal
ca. 900 g “Nastrone” (48% scheerwol 
(merinoswol), 48% polyacryl, 4% polyamide, 
ll. = ca. 50 m/100 g) van Lana Grossa in 
lichtgroen/ dennengroen/camel/curry/
grijsgroen (kl. 7); breinld. nr. 15; 1 haaknld. 
nr. 12; 2 knopen van Union Knopf, art. 
450310, kl. 25 groen, 30 mm ø. 

Tricotsteek
hg. nld. r., tg. nld. av. 

Ribbelpatroon
hg. en tg. nld. r. br. Kant-s.: in ribbelpatroon br. 

Patroonvolgorde
5 nld. tr., * 4 nld. ribbelpatroon, 10 nld. tr., 
vanaf * steeds herh. 

Stekenproef
6 s. en 9 nld. patroonvolgorde met nld. nr. 
15 = 10 x 10 cm. 

Rugpand met halve mouw
34 s. opzetten en de patroonvolgorde br., 
daarbij met 1 tg. nld. beginnen. Aan weersz. 
voor de schuine zijkanten in elke 8e nld. 2x 
1 s. en in elke 6e nld. 2x 1 s. meerd. = 42 
s. Na 37 cm = 33 nld. vanaf de opzet aan 
weersz. voor de aangebreide mouwen 1x 
4 s. erbij opzetten = 50 s. Nu de eerste en 
laatste 2 s. steeds in ribbelpatroon br. Bij een 
armsgathoogte van 25 cm = 22 nld. weer 
met alle s. de patroonvolgorde br. en aan 
weersz. voor de schouders 1x 1 s. afk., dan 
in elke 2e nld. 8x 2 s. afk. In de volg. nld. de 
overige 16 s. afk. 

Linkervoorpand met halve mouw
17 s. opzetten en de patroonvolgorde br., 
daarbij met 1 tg. nld. beginnen. Voor de 
schuine zijkant aan de rechterrand in elke 8e 
nld. 2x 1 s. en in elke 6e nld. 2x 1 s. meerd. 
= 21 s. Na 37 cm = 33 nld. vanaf de opzet 
aan de rechterrand voor de aangebreide 
mouw 1x 4 s. erbij opzetten = 25 s. Nu de 
eerste 2 s. steeds in ribbelpatroon br. Bij een 

armsgathoogte van 25 cm = 22 nld. weer 
met alle s. de patroonvolgorde br. en aan 
de rechterrand voor de schouder 1x 1 s. 
afk., dan in elke 2e nld. 8x 2 s. afk. Bij een 
schouderhoogte van 10 cm = 9 nld. voor de 
hals aan de linkerrand 1x 4 s. afk., dan in 
elke 2e nld. 1x 3 s. en 1x 1 s. afk. Nu zijn 
alle s. verbruikt. 

Rechtervoorpand met halve mouw
in spiegelbeeld t.o.v. het linkervoorpand met 
halve mouw br. 

Afwerken
delen spannen, bevochtigen en laten drogen. 
Mouw-schoudernaden dichtnaaien. De 
halsrand met 1 rij v. en 1 rij kreeft-s. (= v. van 
links naar rechts) omhaken. Zij- en mouw-
naden dichtnaaien. Knopen aannaaien. 
Knoopsgaten zijn niet nodig, de knopen 
kunnen gewoon door het breiwerk gestoken 
worden.
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