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Vest 127
Maat 36/38 (40/42)

alta Moda Super BaBy (lana 
groSSa)

KaBelSteeK, BoordSteeK, 
tricotSteeK

Breinaalden: 8 en 9

rondBreinaalden: 8 en 9 (80 cM)

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. 1250 (1300) g „Alta Moda Super Baby“ 
(67% scheerwol, 30% alpaca (baby), 3% poly-
amide, ll. = ca. 60 m/50 g) van Lana Grossa 
in goudbruin gemêleerd (kl. 11); breinld. nr. 8 
en 9; rondbreinld. nr. 8 en 9, 80 cm lang; van 
Union Knopf: 3 houtje-touwtje-sluitingen art. 
59970, 160 mm, kleur 78 antraciet, 3 druk-
knopen, art. 58809, 25 mm ø, transparant. 

Boordpatroon
afw. 2 s. r., 2 s. av. br. 

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

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

Kabelpatroon
vlg. breipatroon met 22 s. br. De getallen 
rechtsbuiten geven de hg. nld. aan. In de tg. 
nld. de s. br., zoals ze zich voordoen. In de 
hoogte de 1e - 12e nld. 1x br., dan deze 12e 
nld. steeds herh. 

Stekenproef
12 s. en 19 nld. tr. met nld. nr. 9 = 10 x 10 
cm; 22 s. en 19 kabelpatroon met nld. nr. 9 = 
11,5 x 10 cm. 

Rugpand
82 (90) s. met nld. nr. 8 opzetten. Voor de 
hoge boord 9 cm = 16 nld. boordpatroon br., 
daarbij in de 1e nld. na de kant-s. met 1 s. 
av. beginnen, aan het einde van de nld. voor 
de kant-s. met 1 s. av. eindigen. In de laatste 
boordnld. gelijkm. verdeeld 0 (2) s. mind. = 82 
(88) s. Dan met nld. nr. 9 in de volg. indeling 
verder br.: kant-s., 10 (13) s. tr., 1 s. av. tr., 2 
s. tr., 22 s. kabelpatroon, 10 s. boordpatroon 
= 2 s. r., 2 s. av., 2 s. r., 2 s. av., 2 s. r., 22 s. 
kabelpatroon, 2 s. tr., 1 s. av.tr., 10 (13) s. tr., 
kant-s. Na 53 (52) cm = 102 (100) nld. vanaf 
het einde van de boord aan weersz. het begin 
van de armsgaten markeren en rechtdoor ver-
der br. Bij een armsgathoogte van 19 (20) cm 
= 36 (38) nld. aan weersz. voor de schouders 

6 s. afk., dan in elke 2e nld. nog 3x 7 (8) s. 
afk. Tegelijk met de 1e schoudermindering voor 
de ronde hals de midd. 22 s. afk. en beide 
helften afzonderlijk verder br. Aan de bin-
nenrand voor de rest van de ronding in de 2e 
nld. nog 1x 3 s. afk. Nu zijn de s. van de ene 
helft verbruikt. De andere helft in spiegelbeeld 
beëindigen. 

Linkervoorpand
39 (43) s. met nld. nr. 8 opzetten. Voor de 
hoge boord 9 cm = 16 nld. boordpatroon br., 
daarbij in de 1e nld. na de kant-s. met 1 s. 
av. beginnen, aan het einde van de nld. voor 
de kant-s. met 2 s. av. eindigen. In de laatste 
boordnld. 0 (1) s. mind. = 39 (42) s. Dan 
met nld. nr. 9 in de volg. indeling verder br.: 
kant-s., 10 (13) s. tr., 1 s. av. tr., 2 s. tr., 22 s. 
kabelpatroon, 2 s. tr., kant-s. Het begin van 
het armsgat aan de rechterrand op dezelfde 
hoogte als bij het rugpand markeren. Bij een 
armsgathoogte van 15 (16) cm = 28 (30) nld. 
aan de linkerrand voor de hals 5 s. afk., dan 
voor de ronding in elke 2e nld. nog 1x 3 s., 1x 
2 s. en 2x 1 s. afk. De schouder aan de rech-
terrand op dezelfde hoogte als bij het rugpand 
schuin afwerken. 

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

Mouwen
42 s. met nld. nr. 8 opzetten. Voor de boord 
8 cm = 14 nld. boordpatroon br., daarbij in 
de 1e nld. na de kant-s. met 1 s. av. beginnen, 
aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 
1 s. av. eindigen. Dan met nld. nr. 9 in de 
volg. indeling verder br.: kant-s., 9 s. tr., 22 s. 
kabelpatroon, 9 s. tr., kant-s. Aan weersz. voor 
de schuine mouwranden in de 3e nld. vanaf 
het boordeinde 1 s. tr. meerd., dan in elke 10e 
(8e) nld. nog 6 (8)x 1 s. in tr. meerd. = 56 (60) 
s. Na 38 cm = 72 nld. vanaf het einde van 
de boord alle s. losjes afk. Afwerken: delen 
spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden 
dichtnaaien, de zijnaden telkens slechts tot 
de markering. Met de rondbreinld. nr. 8 uit 
de halsrand van buiten 64 s. opnemen. Voor 
de kraag boordpatroon in hg. en tg. nld. br., 
daarbij in de 1e tg. nld. echter als volgt br.: 
kant-s., * 2 s. av., 1 s. r., vanaf * 19x herh., 2 
s. av., kant-s. In de volg. 4e nld. de s. br., zoals 
ze zich voordoen. In de 6e kraag-nld. uit elke 
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2e av. s. 1 s. av. en 1 s. av. gedraaid breien. 
Dit in de volg. 4e nld. bij de overgeslagen av. 
s. herh. = 84 s. Dan in boordpatroon logisch 
met de rondbreinld. nr. 9 verder br. Bij een 
kraaghoogte van 36 cm de s. losjes afk., zoals 
ze zich voordoen. Kraag voor de helft naar 
binnen omvouwen en rondom vastnaaien. Nu 
met de rondbreilnd. nr. 8 uit de verticale voor-
pandranden inclusief de korte kanten van de 
kraag telkens 148 s. opnemen. Voor de biezen 
boordpatroon in hg. en tg. nld. br., daarbij 
met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 2 s. av. 
beginnen, aan het einde van de nld. voor de 
kant-s. met 2 s. av. eindigen. Bij een bieshoogte 
van 4 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. 
Mouwen inzetten. Houtje-touwtje-sluitingen - 1 
sluiting op taillehoogte, telkens 1 sluiting 14 cm 
daarboven en daaronder - en drukknopen - 2 
drukknopen gelijkmatig over de kraag verdeeld 
en 1 drukknoop 5 cm onder de kraagaanzet - 
vlg. modelafbeelding aannaaien.
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