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Vest 152
maat 36/38 (40/42 – 
44/46)

garzato fleece, lace paillettes  
(lana grossa)

tricotsteek, ribbelsteek, boordsteek

breinaalden: 6 en 7

rondbreinaalden: 6 en 7 (40 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
Ca. 300 (350 - 400) g „Garzato Fleece“ 
(70% (baby) alpaca, 30% polyamide, ll. = 
ca. 225 m/50 g) in petrol/zwart (kl. 2) en 
ca. 100 (125 - 150) g „Lace Paillettes“ (45% 
(baby) alpaca, 20% scheerwol (merinoswol), 
15% polyamide, 15% katoen, 5% polyester, 
ll. = ca. 150 m/25 g) in zwart (kl. 7); beide 
garens van Lana Grossa; breinld. nr. 6 en 
7; telkens 1 rondbreinld. nr. 6 en 7, 40 cm 
lang; 1 haaknld. nr. 4; 1 knoop van Union 
Knopf, art. 451 080, kleur petrol, ca. 28 
mm ø.

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. 

Ribbelpatroon
Hg. en tg. nld. r. br. 

Geaccentueerde minderingen van 2 s.
Aan het begin van de nld. na de 3e s. 3 s. r. 
samenbr. Aan het einde van de nld. voor de 
laatste 3 s. 3 s. r. overgehaald samenbr. = 
1 s. als bij het recht br. afh., de volg. 2 s. r. 
samenbr. en de afgeh. s. overhalen. 

Geaccentueerde minderingen van 1 s.
Aan het begin van de nld. na de 3e s. 2 s. r. 
samenbr. Aan het einde van de nld. voor de 
laatste 3 s. 2 s. r. overgehaald samenbr. = 1 
s. als bij het recht br. afh., de volg. s. r. br. 
en de afgeh. s. overhalen.

Stekenproef
14 s. en 23 nld. tr. en av. tr. met nld. nr. 6 en 
„Garzato Fleece“ = 10 x 10 cm; 12,5 s. en 
22,5 nld. ribbelpatroon met nld. nr. 7 met 2 
draadjes = telk. 1 draadje „Garzato Fleece“ 
en 1 draadje „Lace Paillettes“ = 10 x 10 cm. 

Rugpand
72 (77 - 82) s. met nld. nr. 7 en dubbele 
draad = telkens 1 draadje „Garzato Fleece“ 
en 1 draadje „Lace Paillettes“ opzetten. 
Ribbelpatroon br., daarbij met 1 tg. nld. 
beginnen. Na 36 cm = 81 nld. vanaf het 
opzet gelijkm. verdeeld 8 (8 - 7) s. mind. = 
64 (69 - 75) s. Na 39 cm = 87 nld. vanaf de 
opzet met nld. nr. 6 met 1 draadje „Garzato 
Fleece“ in tr. verder br. Na 21 cm = 48 
nld. „Garzato Fleece“ aan weersz. voor de 
armsgaten 1x 2 s. geaccentueerd mind., dan 
in elke 2e nld. 2x 1 s. en in elke 4e nld. 2x 1 
s. geaccentueerd mind. = 52 (58 - 62) s. Bij 
een armsgathoogte van 20 cm = 46 nld. alle 
52 (58 - 62) s. afk.

Linkervoorpand
44 (47 - 50) s. met nld. nr. 7 en dubbele 
draad = telk. 1 draadje „Garzato Fleece“ en 
1 draadje „Lace Paillettes“ opzetten. Ribbel-
patroon br., daarbij met 1 tg. nld. beginnen. 
Na 36 cm = 81 nld. vanaf de opzet gelijkm. 
verdeeld 4 s. mind. = 40 (43 - 46) s. Na 39 
cm = 87 nld. vanaf de opzet met nld. nr. 6 
met 1 draadje „Garzato Fleece“ in tr. verder 
br. Na 21 cm = 48 nld. „Garzato Fleece“ 
aan de rechterrand voor het armsgat 1x 2 s. 
geaccentueerd mind., dan in elke 2e nld. 2x 
1 s. en in elke 4e nld. 2x 1 s. geaccentueerd 
mind. = 34 (37 - 40) s. Bij een armsgathoog-
te van 13 cm = 30 nld. voor de hals aan de 
linkerrand 1x 14 s. stilleggen en in elke 2e 
nld. 1x 4 s., 1x 3 s., 1x 2 s. en 3x 1 s. afk. 
Bij een halshoogte van 7 cm = 16 nld. de 
overige 8 (11 - 14) schouders. afk. 

Rechtervoorpand
In spiegelbeeld t.o.v. het linkervoorpand br., 
echter bij een armsgathoogte van 12 cm = 
28 nld. 1 knoopsgat inbr., hiertoe de 3e en 
4e s. vanaf de rechterrand afk. en in de volg. 
nld. weer 2 s. opzetten. 

Afwerken
Delen spannen, bevochtigen en laten drogen. 
Naden dichtnaaien. Bij de stilgelegde 2x 14 
s. van de voorpanden uit de halsrand nog 
eens 76 s. met de rondbreinld. nr. 6 en 1 
draadje delen spannen, >

Zie de illustratie op de volgende pagina
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bevochtigen en laten drogen, daarbij erop 
letten, dat de onderste rand naar buiten rolt. 
Naden dichtnaaien. De halsrand rondom ca. 
1 cm naar binnen omslaan en vastnaaien. 
met de haaknld. nr. 4,5 de armsgatranden
met 1 t. v. omhaken, daarbij telkens de 2e 
s. vanaf de rand opnemen, zodat de kant-s. 
steeds naar binnen ligt.
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