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Vest 115
maat 36/38 (40/42 – 
44/46)

cool wool big (lana grossa)

boordsteek en tricotsteek

breinaalden: 3,5 en 4 

rondbreinaalden: 3,5 (60 cm)

De gegevens voor maat 40/42 staan tus-
sen haakjes voor, voor maat 44/46 na het 
dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal 
staat aangegeven, geldt dit voor alle drie de 
maten.

Materiaal
„Cool Wool Big“ (100% scheerwol (fijne 
merinoswol), ll. = ca. 120 m/50 g) van Lana 
Grossa: ca. 400 (450 - 500) g donkergrijs 
gemeleerd (kl. 617), ca. 100 (100 - 150) g 
antraciet (kl. 618) en telk. ca. 50 g oranje 
(kl. 922) en mosterdgeel (kl. 903); breinld. 
nr. 3,5 en 4; 1 rondbreinld. nr. 3,5, 60 
cm lang; 5 knopen van Union Knopf, art. 
450635, 20 mm ø, kl. 835 antiekzilver. 

Boordpatroon
afw. 1 s. r., 1 s. av. br.  

Tricotsteek
Hg. nld. r., tg. nld. av. br. Kant-s. eveneens 
in tr. br.  

Geaccentueerde minderingen
Aan het begin van de nld. na de 2e s. 2 s. 
r. samenbr. Aan het einde van de nld. voor 
de laatste 2 s. 2 s. overgehaald samenbr. 
= 1 s. als bij het recht br. afh., de volg. s. r. 
br. en de afgeh. s. overhalen. Zo wordt aan 
weersz. 1 s. geminderd.

Stekenproef
20 s. en 26 nld. in tr. met nld. nr. 4 gebreid 
= 10 x 10 cm.

Rugpand
94 (102 - 110) s. met nld. nr. 3,5 in antraciet 
opzetten. Voor de bies 2 cm = 6 nld. boord-
patroon br. Dan met nld. nr. 4 in tr. verder 
br. Na 10 cm = 26 nld. vanaf het einde van 
de bies in donkergrijs gemêleerd verder br. 
Na 23 cm = 60 nld. vanaf de kleurwisseling 
aan weersz. voor de armsgaten 3 s. afk., 
dan in elke 2e nld. nog 1x 2 s. afk. en 5x 1 
s. geaccentueerd mind. = 74 (82 - 90) s. Nu 
rechtdoor verder br. Bij een armsgathoogte 
van 20 (21 - 22) cm = 52 (54 - 58) nld. 
aan weersz. voor de schouders 6 (8 - 8) s. 
afk., dan in elke 2e nld. nog 2x 6 (7 - 9) s. 
afk. Tegelijk met de 1e schoudermindering 
voor de ronde hals de midd. 28 s. afk. en 
beide helften afzonderlijk verder br. Aan 
de binnenrand voor de rest van de ronding 
in de 2e nld. nog 1x 5 s. afk. Nu zijn de s. 

van de ene helft verbruikt. De andere helft in 
spiegelbeeld beëindigen. 

Binnenzak (2x br.)
23 s. met nld. nr. 4 in donkergrijs gemêleerd 
opzetten. Tricotsteek br. Na 10 cm vanaf de 
opzet de s. nu eerst stilleggen. 

Linkervoorpand
47 (51 - 55) s. met nld. nr. 3,5 in antraciet 
opzetten. Voor de bies 2 cm = 6 nld. boord-
patroon br. Dan met nld. nr. 4 in tr. verder 
br. Na 10 cm = 26 nld. vanaf het einde van 
de bies in donkergrijs gemêleerd verder br. 
Na 1,5 cm = 4 nld. vanaf de kleurwisseling 
voor de zakopening de 13e - 35e s. vanaf 
de linkerrand stilleggen en in plaats daarvan 
de 23 s. van een binnenzak invoegen. Nu 
weer met alle s. verder br. Het armsgat aan 
de rechterrand op dezelfde hoogte als bij 
het rugpand uitvoeren. Tegelijk met het begin 
van het armsgat aan de linkerrand voor de 
schuine hals 1 s. geaccentueerd mind., dan 
in elke 2e nld. 9x 1 s. en in elke 4e nld. nog 
9x 1 s. geaccentueerd mind. De schouder 
aan de rechterrand op dezelfde hoogte als 
bij het rugpand schuin afwerken. Nu zijn alle 
s. verbruikt.

Rechtervoorpand
In spiegelbeeld t.o.v. het linkervoorpand br. 

Mouwen
50 (54 - 58) s. met nld. nr. 3,5 in mosterd-
geel opzetten. Voor de bies 2 cm = 6 nld. 
boordpatroon br. Dan met nld. nr. 4 in tr. 
verder br. Na 9 cm = 24 nld. vanaf het einde 
van de bies in donkergrijs gemêleerd verder 
br., daarbij aan weersz. voor de schuine 
mouwranden in de 1e nld. 1 s. meerd., dan 
in elke 8e nld. nog 9x 1 s. meerd. = 70 (74 
- 78) s. Na 32 cm = 84 nld. vanaf de kleur-
wisseling aan weersz. voor de mouwkop 3 s. 
afk., dan in elke 2e nld. 1x 2 s. afk., 17x 1 
s. geaccentueerd mind. en nog 3x 2 s. afk. In 
de volg. nld. de overige 14 (18 - 22) s. afk. 

Afwerken
Delen spannen, bevochtigen en laten drogen. 
Nu de 23 stilgelegde s. van de zakopenin-
gen met de rondbreinld. nr. 3,5 opnemen. 
Voor de biezen boordpatroon in oranje br., 
daarbij voor een exacte kleurovergang de 1e 
nld. r. br. Bij een bieshoogte van 2 cm = 6 
nld. de s. afk., zoals ze zich voordoen.  
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Korte kanten van de biezen aannaaien. 
Binnenzakken binnen vastnaaien. Naden 
dichtnaaien. mouwen inzetten. Voor de 
sluit- en halsbies met nld. nr. 3,5 in antraciet 
11 s. opzetten. Boordpatroon in hg. en tg. 
nld. br., daarbij op de kant-s. letten. Voor 
de knoopsgaten na 2 cm vanaf de opzet, 
dan nog 4x na 8 cm de 6e en 7e s. vanaf 
de rechterrand afk., telkens in de volg. nld. 
weer 2 s. erbij opzetten. Na in totaal 136 
(138 - 140) cm vanaf de opzet de s. afk., 
zoals ze zich voordoen. Het midden van de 
bies en het middenachter aan de halsrand 
markeren. Dan de bies zo aannaaien, dat 
aan de betreffende randen de kant-s. en de 
afkantranden niet meer te zien zijn en de 
knoopsgaten aan het rechtervoorpand tot 
het begin van de schuine hals verdeeld zijn. 
Knopen aannaaien.
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