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Klim in je breipennen voor dit
bijzondere vest (27), dat natuur
liefhebbers zeker zal aanspreken.
Over de voorpanden kronkelen klimop
ranken, de knopen zijn van hout en
het breigaren prachtig
amberkleurig. Het model is gebreid in
een fantasiesteek op pennen 5,5.
Geen klusje dat in een avondje is
geklaard, maar het uiteindelijke
resultaat is een fijn vrouwelijk vest
met een fraaie retro-touch,
waar je jaren plezier van hebt.

27 VEST •••

maten 34 t/m 52

SAMENSTELLING

38% kamwol - 37% premiumacryl 13% acryl - 7% polyamide - 5% wol

BENODIGDHEDEN
NId. nr 7 en nr 8
Kabelnld.

8 knopen Ø 22 mm

GEBRUIKTE STEKEN

Boordsteek 3/2 (3 r. st. en 2 av. st.)
Averechte tricotsteek

Fantasiesteek (zie telpatronen
op knipmode.nl/vest27)
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Kant op 27 cm (46 nld.) h. na de boordst., voor de raglan links 1 x 2 st. af,
daarna ied. 2e nld.:
a) *1 x 2 st., 2 x 1 st.*, herh. van *tot* 5 maal in tot., 1 x 2 st. en 1 x 1 st.
b) **1 x 2 st., 1 x 1 st.**, herh. van **tot** 2maal in tot., daarna *1 x 2 st., 2 x 1
st.*, herh. van *tot* 4 maal in tot., 1 x 2 st. en 1 x 1 st.
c) **1 x 2 st., 1 x 1 st.**, herh. van **tot** 4 maal in tot., daarna *1 x 2 st., 2 x 1
st.*, herh. van *tot* 3 maal in tot., 1 x 2 st. en 1 x 1 st.
d) **1 x 2 st., 1 x 1 st.**, herh. van **tot** 3 maal in tot., daarna *1 x 2 st., 2 x 1
st.*, herh. van *tot* 4 maal in tot., 1 x 2 st. en 1 x 1 st.
e) 1 x 2 st., **1 x 2 st., 1 x 1 st.**, herh. van **tot** 10 maal in tot.

3
VEST
Nr 144 - T17 - 276

Kant ondertussen, op a) 46 cm (78 nld.) - b) 47 cm (80 nld.) - c) 48 cm (82
nld.) - d) 49 cm (84 nld.) - e) 50,5 cm (86 nld.) h. na de boordst., voor de
halsopening rechts af:
a) b) c) 1 x 6 st., daarna ied. 2e nld.: 1 x 5 st. en 1 x 4 st.
d) e) 1 x 7 st., daarna ied. 2e nld.: 1 x 5 st. en 1 x 4 st.
Br. het linkervoorpand op basis van het desbetreffende telpatroon.
KWALITEIT

KLEUR

a) 34/36

b) 38/40

c) 42/44

d) 46/48

e) 50/52

P. SPORT
P. LIGHT

AMBRE
MIEL

8
3

8
3

9
3

10
4

11
4

RECHTERMOUW

Zet a) 37 st. - b) 42 st. - c) 42 st. - d) 47 st. - e) 47 st. op met de nld. nr 7 (kl.
AMBRE + kl. MIEL samennemen) en br. 5 cm (8 nld.) boordst. 3/2 (zie
gebruikte st.): begin en eindig de 1e nld. met 2 av. st.

Samenstelling van het model: 38% kamwol - 37% premiumacryl - 13%
acryl - 7% polyamide - 5% wol

Br. daarna av. tricotst. met de nld. nr 8 en maak in de 1e nld.: a) 1 meerd. - b) 2
mind. - d) 1 mind. - e) 1 meerd.

BENODIGDHEDEN

Nld. nr 7 en nr 8
Kabelnld.
8 knopen Ø 22 mm ref.: 490 004 3922 (EAN-code: 3307673859919)

U hebt a) 38 st. - b) 40 st. - c) 42 st. - d) 46 st. - e) 48 st.
Meerd. aan weersz.:
a) ied. 6e nld.: 2 x 1 st. en ied. 4e nld.: 3 x 1 st.
b) ied. 4e nld.: 6 x 1 st.
c) ied. 4e nld.: 6 x 1 st. en 2 nld. hoger: 1 x 1 st.
d) ied. 4e nld.: 6 x 1 st. en 2 nld. hoger: 1 x 1 st.
e) ied. 4e nld.: 3 x 1 st. en ied. 2e nld.: 7 x 1 st.

GEBRUIKTE STEKEN

Boordsteek 3/2 (3 r. st. en 2 av. st.)
Averechte tricotsteek
Fantasiesteek (zie telpatronen)

U hebt a) 48 st. - b) 52 st. - c) 56 st. - d) 60 st. - e) 68 st.

PROEFLAPJES (zie pagina 2)

Kant op 16 cm (28 nld.) h. na de boordst., voor de raglan aan weersz. 1 x 2 st.
af, daarna:
a) ied. 4e nld.: 2 x 1 st. en ied. 2e nld.: 15 x 1 st.
b) 4 nld. hoger: 1 x 1 st. en ied. 2e nld.: 18 x 1 st.
c) ied. 2e nld.: 21 x 1 st.
d) ied. 2e nld.: 1 x 2 st. en 21 x 1 st.
e) ied. 2e nld.: 4 x 2 st. en 19 x 1 st.

10 cm av. tricotst., nld. nr 8 (de 2 kwaliteiten samen) = 12 st. en 17 nld.
29 st. fantasiest., nld. nr 8 (de 2 kwaliteiten samen) = 20 cm

WERKWIJZE
RUGPAND

Zet a) 72 st. - b) 77 st. - c) 82 st. - d) 82 st. - e) 92 st. op met de nld. nr 7 (kl.
AMBRE + kl. MIEL samennemen) en br. 6 cm (10 nld.) boordst. 3/2 (zie
gebruikte st.): begin en eindig de 1e nld. met 2 av. st.

Er resten 10 st.

Br. daarna av. tricotst. met de nld. nr 8 en verdeel in de 1e nld.: b) 1 mind. - c)
2 mind. - d) 2 meerd.

Kant op a) 41 cm (68 nld.) - b) 42 cm (70 nld.) - c) 43 cm (72 nld.) - d) 44 cm (74
nld.) - e) 45 cm (76 nld.) h. na de boordst. voor de halsopening rechts 1 x 3 st.
af en 2 nld. hoger: 1 x 2 st.

U hebt a) 72 st. - b) 76 st. - c) 80 st. - d) 84 st. - e) 92 st.

Br. tegelijkertijd de raglan verder en kant links 1 x 1 st. af en 2 nld. hoger 1 x
1 st.

Kant op 27 cm (46 nld.) h. na de boordst. voor de raglan aan weersz. 1 x 2 st.
af, daarna ied. 2e nld.:
a) *1 x 2 st., 2 x 1 st.*, herh. van *tot* 6maal in tot. en 1 x 1 st.
b) **1 x 2 st., 1 x 1 st.**, herh. van **tot** 2maal in tot., daarna *1 x 2 st., 2 x 1
st.*, herh. van *tot* 5 maal in tot. en 1 x 1 st.
c) **1 x 2 st., 1 x 1 st.**, herh. van **tot** 4 maal in tot., daarna *1 x 2 st., 2 x 1
st.*, herh. van *tot* 4 maal in tot. en 1 x 1 st.
d) **1 x 2 st., 1 x 1 st.**, herh. van **tot** 3 maal in tot., daarna *1 x 2 st., 2 x 1
st.*, herh. van *tot* 5 maal in tot. en 1 x 1 st.
e) 1 x 2 st., **1 x 2 st., 1 x 1 st.**, herh. van **tot** 10 maal in tot. en 2 x 1 st.

Kant op a) 43 cm (72 nld.) - b) 44 cm (74 nld.) - c) 45 cm (76 nld.) - d) 46 cm (78
nld.) - e) 47 cm (80 nld.) h. na de boordst., de rest. 3 st. af.
Br. de linkermouw in spiegelbeeld.

HALSBIES

Zet a) b) c) 55 st. - d) e) 58 st. op met de nld. nr 7 (kl. AMBRE + kl. MIEL
samennemen) en br. 7 cm (12 nld.) boordst. 3/2: begin en eindig de 1e nld.
met a) b) c) 4 r. st. - d) e) 3 r. st. Br. daarna enkele nld. tricotst. in een andere
kleur; bij de steek per steek afwerking worden ze weer uitgehaald tot aan de
basiskleur.

Kant op a) 51 cm (86 nld.) - b) 52 cm (88 nld.) - c) 53 cm (90 nld.) - d) 54 cm (92
nld.) - e) 55 cm (94 nld.) h. na de boordst. de rest. a) b) c) 18 st. - d) e) 20 st. af.

KNOOPSGATENBIEZEN

RECHTERVOORPAND

Zet a) 41 st. - b) 41 st. - c) 46 st. - d) 46 st. - e) 51 st. op met de nld. nr 7 (kl.
AMBRE + kl. MIEL samennemen) en br. 6 cm (10 nld.) boordst. 3/2 (zie
gebruikte st.): begin de 1e nld. met 4 r. st. en eindig met 2 av. st.

Zet a) b) 80 st. - c) d) 85 st. - e) 90 st. op met de nld. nr 7 (kl. AMBRE + kl. MIEL
samennemen) en br. 3,5 cm (6 nld.) boordst. 3/2: begin en eindig de 1e nld.
met 4 r. st. Br. daarna enkele nld. tricotst. in een andere kleur; bij de steek per
steek afwerking worden ze weer uitgehaald tot aan de basiskleur.

Br. daarna av. tricotst. en fantasiest. (zie telpatroon) met de nld. nr 8 en
maak: a) 1 mind. op het einde van de 1e nld. - b) 1 meerd. op het einde van de
1e nld. - c) 1 mind. bij het begin en op het einde van de 1e nld. - e) 1 mind. op
het einde van de 1e nld.

Br. een tweede zelfde bies met in de 3e nld.: 8 knoopsgaten van 2 st.: het 1e
op a) b) 4 st. - c) d) 3 st. - e) 2 st. van de kant, de volg. telkens a) b) 8 st. - c) d) 9
st. - e) 10 st. verder.

AFWERKING

U hebt a) 40 st. - b) 42 st. - c) 44 st. - d) 46 st. - e) 50 st.

Naai de mouwen aan het lijfje met de raglan (de kortste zijde van de mouw
komt aan het voorpand).

Plaats de st. als volgt: de 33 st. van het telpatroon en a) 7 st. - b) 9 st. - c) 11 st.
- d) 13 st. - e) 17 st. av. tricotst.
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Opgelet! Neem af en toe 2 nld. van de mouw voor 1 nld. van het lijfje.
Sluit de zij- en mouwnaden.
Naai de halsbies steek per steek met stikst. aan de goede kant van het werk.
Naai de knoopsgatenbiezen op dezelfde wijze aan de voorpanden en de

halsbies.
Naai de knopen aan.
Josée

Patroon rugpand

Patroon rechtervoorpand

a) b) c) 14 - d) e) 15

a) b) c) 7,5 - d) e) 8

24
25
26
27
28

57
58
59
60
61

27

Patroon rechtermouw

22
23
24
25
26

27

a) 27,5
b) 29 - c) 31
d) 33 - e) 36

a) 58 - b) 61 - c) 65 - d) 69 - e) 75

55
56
57
58
59

16

a) 38 - b) 41
c) 45 - d) 49 - e) 55

48
49
50
51
52

a) 30 - b) 32
c) 34 - d) 36 - e) 38

5

6

6

27
28
29
30
31

Afmetingen in cm
Legenda van de telpatronen van de voorpanden
= omslag
= tussenliggende meerd.
= 2 st. r. samenbr.

=

= eenv. r. overh.: 1 st. r. afh., de volg. steek r. br. en de afgeh. st. over de
gebr. st. heen halen
= dubb. vert. mind.: 2 st. afh. alsof u ze r. wil samenbr., de volg. steek r. br.
en en de 2 afgeh. st. over de gebr. st. heen halen

= av. st. aan de goede kant of r. st. aan de av. kant
= r. st. aan de goede kant of av. st. aan de av. kant
= nop: br. 4 st. in één st. afwisselend r. en av., keer het werk om en br. 4 av. st., keer het werk om en br. 2 maal 2 st. r.
samen. U hebt 2 st. op de rechternld., haal de 2e st. over de 1e st.
= 2 st. naar links kruisen (1 av. en 1 r.): plaats 1 st. op de kabelnld. voor het werk, br. de volg. steek av. en daarna de st.
van de kabelnld. r.
= 2 st. naar rechts kruisen (1 r. en 1 av.): plaats 1 st. op de kabelnld. achter het werk, br. de volg. steek r. en daarna de
st. van de kabelnld. av.
= 3 r. st. naar links kruisen (2 en 1): plaats 1 st. op de kabelnld. voor het werk, br. de volg. 2 st. r. en daarna de st. van
de kabelnld.
= 3 r. st. naar rechts kruisen (1 en 2): plaats 2 st. op de kabelnld. achter het werk, br. de volg. steek r. en daarna de 2 st.
van de kabelnld.
= 3 st. naar links kruisen (2 av. en 1 r.): plaats 1 st. op de kabelnld. voor het werk, br. de volg. 2 st. av. en de st. van de
kabelnld. r.
= 3 st. naar rechts kruisen (1 r. en 2 av.): plaats 2 st. op de kabelnld. achter het werk, br. de volg. steek r. en daarna de
2 st. van de kabelnld. av.
= 4 r. st. naar links kruisen (2 en 2): plaats 2 st. op de kabelnld. voor het werk, br. de volg. 2 st. r. en daarna de 2 st. van
de kabelnld.
= 4 r. st. naar rechts kruisen (2 en 2): plaats 2 st. op de kabelnld. achter het werk, br. de volg. 2 st. r. en daarna de 2 st.
van de kabelnld.
= 4 st. naar links kruisen (2 av. en 2 r.): plaats 2 st. op de kabelnld. voor het werk, br. de volg. 2 st. av. en daarna de 2
st. van de kabelnld. r.
= 4 st. naar rechts kruisen (2 r. en 2 av.): plaats 2 st. op de kabelnld. achter het werk, br. de volg. 2 st. r. en daarna de 2
st. van de kabelnld. av.
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Telpatroon rechtervoorpand
82

33 st.
Br. de 82 nld. van het telpatroon, herh. daarna de 4 nld. van wat omlijst is.
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Telpatroon linkervoorpand
82

33 st.
Br. de 82 nld. van het telpatroon, herh. daarna de 4 nld. van wat omlijst is.
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