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Vest 124
Maat 36/38 (40/42) 
Door de royale snit past het model voor alle 
aangegeven maten.

Fiore (Lana grossa)

ribbeLsteek, tricotsteek en 
averechte tricotsteek

breinaaLden: 7, 5 en 8

Maten
De gegevens voor maat 40/42 staan tussen 
haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aange-
geven, geldt dit voor beide maten.

Materiaal 
ca. 700 (750) g „Fiore“ (70% scheerwol 
(merinoswol), 30% (baby) alpaca, ll. = ca. 
60 m/50 g) van Lana Grossa in bruin (kl. 3); 
breinld. nr. 7,5 en 8. 

Ribbelpatroon
hg. en tg. nld. r. br., ook de kant-s. 

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

Averechte tricotsteek
htg. nld. av., tg. nld. r. br. 

Patroonvolgorde
* 4 nld. tr., 2 nld. ribbelpa- troon en 2 nld. av. 
tr., vanaf * 2x herh. = 24 nld. 

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

Stekenproef
12 s. en 16 nld. tr. met nld. nr. 8 = 10 x 10 
cm. 

Rugpand
62 (68) s. met nld. nr. 7,5 opzetten. Voor de 
bies 5 cm = 11 nld. ribbelpatroon br., daarbij 
met 1 tg. nld. r. beginnen. Dan met nld. nr. 8 
eerst 24 nld. in de patroonvolgorde, vervol-
gens alleen nog in tr. br. Aan weersz. voor de 
heupron- dingen reeds in de 13e en 21e nld. 
vanaf het einde van de bies 1 s. afk. = 58 
(64) s. Na 16 cm = 26 nld. vanaf het einde 
van de bies aan weersz. de taille markeren. 
Aan weersz. voor de schuine zijkanten in de 
11e en 23e nld. vanaf de marke- ring 1 s. 
meerd. = 62 (68) s. Na 19 (18) cm = 30 (28) 
nld. vanaf de markering aan weersz. voor de 
armsgaten 2 s. afk., dan in elke 2e nld. nog 
6x 1 s. geaccentueerd mind. = 46 (52) s. Nu 
rechtdoor verder br. Bij een armsgathoogte van 

21 (22) cm = 34 (36) nld. aan weersz. voor de 
schouders 5 (6) s. afk., dan in elke 2e nld. nog 
2x 4 (5) s. afk. Tegelijk met de 2e schoudermin-
dering voor de ronde hals de midd. 16 s. afk. 
en beide helften afzonderlijk verder br. Aan de 
binnenrand voor de rest van de ronding in de 
2e nld. nog 1x 2 s. afk. Nu zijn de s. van de 
ene helft verbruikt. De andere helft in spiegel-
beeld beëindigen.

Linkervoorpand
49 (52) s. met nld. nr. 7,5 opzetten. Voor de 
brede beis 5 cm = 11 nld. ribbelpatroon br., 
daarbij met 1 tg. nld. r. beginnen. Dan met nld.
nr. 8 in de volg. indeling verder br.: kant-s., 
30 (33) s. patroonvolgorde, dan in tr. als bij 
het rugpand, 14 s. av. tr., 4 s. ribbelpatroon 
inclusief kant-s. Heupronding, schuine zijkant 
en armsgat aan de rechterrand telkens op 
dezelfde hoogte als bij het rugpand uitvoeren.
Reeds na 24 cm = 38 nld. vanaf de zoombies
aan de linkerrand voor de schuine halsrand 
1 s. mind., hiertoe voor de av.-tr.-s. 2 s. r. 
samenbr. Deze mindering in elke 4e nld. 5x en 
in elke 6e nld. nog 4x herh. De schouder aan 
de rechterrand op dezelfde hoogte als bij het 
rugpand schuin afwerken. Bij de overige 18 s. 
aan de schouderrand nog 1 kant-s. meerd. = 
19 s. Daarboven voor de halsbies in de
patroonindeling als tot nu toe verder br. Bij een 
bieslengte van 9 cm = 14 nld. de s. stilleggen.

Rechtervoorpand
In spiegelbeeld t.o.v. het linkervoorpand br. , 
daarbij voor de schuine hals na de av.-tr.-s. 2 
s. overgehaald samenbr., zie geaccentueerde 
minderingen.

Mouwen
28 (30) s. met nld. nr. 7,5 opzetten. Voor de 
hoge bies 10 cm = 23 nld. ribbelpatroon br., 
daarbij met 1 tg. nld. r. beginnen. Dan met nld. 
nr. 8 eerst 24 nld. in de patroonvolgorde, ver-
volgens alleen nog in tr. verder br. Aan weersz. 
voor de schuine mouwranden reeds in de 5e 
nld. vanaf het einde van de bies 1 s. meerd., 
dan in elke 6e nld. nog 7x 1 s. meerd. = 44 
(46) s. Na 34 cm = 54 nld. vanaf het einde 
van de bies aan weersz. voor de mouwkop 2 
s. afk., dan in elke 2e nld. 1x 2 s. afk., 9x 1 s. 
geaccentueerd mind. en 2x 2 s. afk. In de volg. 
nld. de overige 10 (12) s. afk. 
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Afwerken
Delen spannen, bevochtigen en laten drogen. 
Naden dichtnaaien. De stilgelegde biess. met 
maassteken met elkaar verbinden. De binnenste 
biesrand aan de achterste halsrand naaien. 
mouwen inzetten. Voor de strikkoordjes telkens 
60 s. met nld. nr. 7,5 opzetten. 2 nld. ribbelpa-
troon br., daarbij de s. tegelijkertijd in de 2e nl. 
losjes afk. koordjes binnen aan de biesaanzet
op taillehoogte aannaaien, zie modelafbeel-
ding. Bij een armsgathoogte van 20 (21) cm 
= 32 (34) nld. aan weersz. voor de schouders 
3 s. afk., dan in elke 2e nld. nog 2x 3 (4) s. 
afk. Tegelijk met de 2e schoudermindering voor 
de hals de midd. 25 s. afk. en beide helften 
afzonderlijk verder br. Na de laatste schou-
dermindering aan de buitenste rand zijn de s. 
van de ene helft verbruikt. De andere helft in 
spiegelbeeld beëindigen. 

Linkervoorpand
29 (31) s. met nld. nr. 7 en dubbele draad 
als beschreven opzetten. Tricotsteek br. De 
minderingen voor de A-lijn als bij het rugpand 
uitvoeren = 23 (25) s. Het armsgat aan de 
rechterrand eveneens op dezelfde hoogte als 
bij het rugpand uitvoeren. Reeds na 42 cm = 
68 nld. vanaf de opzet aan de linkerrand voor 
de schuine halsrand 1 s. geaccentueerd mind., 
dan in elke 6e nld. nog 7x 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
40 (43) s. met nld. nr. 7 en dubbele draad als 
beschreven opzetten. Voor het biesbeleg 1 tg. 
nld. r., dan 3 nld. tr. br. Vervolgens voor de 
vouw 1 tg. nld. r., daarna alleen nog in tr. br. 
Na 4 nld. vanaf de vouw het einde van de bies
markeren. Aan weersz. voor de trompetvorm in
de 11e nld. vanaf de markering 1 s. geaccen-
tueerd mind., dan in elke 8e nld. nog 2x 1 s. 
geaccentueerd mind. = 34 (37) s. Na 21 cm = 
34 nld. vanaf de markering aan weersz. voor 
de schuine mouwranden 1 s. meerd., dan in 
elke 12e nld. nog 2x 1 s. meerd. = 40 (43) s. 
Na 22 cm = 36 nld. vanaf de 1e meerdering 
aan weersz. voor de mouwkop 2 s. afk., dan 
in elke 2e nld. nog 2x 2 s. afk., 8x 1 s. geac-
centueerd mind. en 1x 2 s. afk. In de volg. nld. 
de overige 8 (11) s. afk. 

Afwerken
delen spannen, bevochtigen en laten drogen. 
Naden dichtnaaien. Nu met de rondbreinld. 
nr. 8 en dubbele draad als beschreven uit de 
verticale voorpandranden telkens 40 s., uit
de schuine halsranden telkens 30 s., de achter-
ste halsrand 23 s., de onderste voorpandhoe-
ken telkens 1 s. en de complete onderste rand 
van de mantel 113 (121) s. opnemen = 278 
(286) s., daarbij het beste aan de achterste 
halsrand beginnen en de s. gelijkmatig over de 

2 rondbreinld. verdelen. Dan in patentpatroon 
in toeren br., daarbij erop letten, dat boven de 
onderste voorpandhoeken telkens 1 rechte pa-
tentsteek ligt. De av. s. voor en na deze hoek-s. 
in elke t. alleen av. en niet als patentsteek br. 
Voor de meerderingen boven deze hoeken 
telkens voor en na deze 3 middelste s. in de 3e 
t. telkens 1 s. vlg. het patroon gedraaid uit het 
dwarsdraadje meerd. Dit in elke 3e t. nog 9x 
herh. eR worden per toer 4 s. gemeerderd = 
318 (326) s. Bij een bieshoogte van 12 cm = 
34 t. de s. losjes afk., zoals ze zich voordoen. 
Nu aan het rechtervoorpand aan het begin van 
de schuine halsrand voor het knooplusje met de 
haaknld. nr. 6 en Alta moda Color 1 lossenket-
ting van 6 l. aanhaken, zie modelafbeelding. 
mouwbiezen langs de vouw naar binnen leg-
gen en vastnaaien. mouwen inzetten. knoop 
aannaaien.

IN SAmeNWeRkING meT


