
WERKBESCHRIJVING - Nordic Dream Vest  

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Janneke Assink van Jip by Jan in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de 
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Janneke: “Of ik iets met Nordic Dream wilde breien? Nou zeker wel! Eerder breide ik mijn eerste kabels met deze mooie 
wolmix. Dat resulteerde in de col die al snel werd ingepikt door mijn jongste. Nu ben ik nog geen zeer ervaren breister en 
dus was het zelf ontwerpen van een vest nog een brug te ver, maar een vest met dit garen leek me wel heerlijk. Gelukkig 
heeft Schachenmayr zelf erg mooie patronenboeken, speciaal bij elke garensoort. Zo ook bij de Fashion-garens.
In Magazin 021 vind je verschillende haak- en breipatronen voor zowel dames als heren, allemaal met Fashion Nordic 
Dream. Poncho’s, kabeltruien, mutsen en sjaals, alles komt voorbij. En zo ook een heerlijk vest dat voor een beginner 
prima te doen is (al staat er bij dat het een Gemiddeld patroon is op een schaal van Heel simpel tot Moeilijk)”.

Benodigdheden:
- 14 bollen Schachenmayr Nordic Dream Jeansblauw 00051
- Patroon Magazin 021 Schachenmayr Fashion moments
- Breinaalden 5mm en 6mm (of groter of kleiner nav proeflapje)
- Stopnaald
- Mat en spelden om het breiwerk te kunnen blocken

Ik koos damesvest design S9850. Een vest dat is ontworpen in twee kleuren, maar ik ging voor uni jeansblauw (kleur 
00051).

Het (kleuren)magazine is in het Duits, maar er is een Nederlandse vertaling (ook met foto’s, maar dan in zwart/wit) bij 
(art. 097.35.985502194)

Ben je net als ik gewend haakpatronen te lezen en een beginnend breister? Dan deel ik hier graag mijn ervaring met het 
lezen van dit patroon. 
 
- Lees het hele patroon eerst aandachtig door. Het helpt mij altijd om me voor te stellen hoe een model is opgebouwd en 
of ik precies begrijp wat er staat. Aannemen dat ik dat wel ga snappen op het moment dat ik op dat punt aan kom kan 
zorgen voor moeten uithalen (of opnieuw beginnen) en uithalen is iets wat met dit garen niet heel makkelijk gaat. Goed 
lezen dus ;-)

- Ik koos voor maat S-M (36-40), maar gezien mijn geringe lengte en omvang had ik het vest best wat minder breed kunnen 
maken. Je kunt als je een vergelijkbaar postuur hebt, overwegen om de voorpanden minder breed te maken, daardoor 
zullen de punten voor minder laag hangen. 
Let op: de breirichting is zijwaarts, dus dat betekent hier concreet dat je minder toeren breit van de boord tot het armsgat 
rechts en minder toeren breit vanaf het armsgat links tot de boord. 
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Aan de andere kant: ik heb nu wel een heerlijk soort van deken/vest, heel erg lekker voor ’s avonds in de tuin!
- Brei absoluut een proeflapje. Normaal ben ik daar nooit zo secuur in, maar als het om kledingstukken gaat, raad ik het 
zeker aan. Zeker met de oppervlakte van dit vest kan het een enorm verschil maken of je een pen te groot of te klein 
neemt.
- Een verschil met haakpatronen die ik gewend ben: er wordt niet in toeren gesproken, maar in cm’s. Als in: brei zoveel 10 
cm boordsteek. In plaats van: brei 20 toeren boordsteek. Altijd een centimeter in de aanslag hebben dus.

- Ik haakte niet eerder een kledingstuk, dus misschien werkt het daar ook zo én het staat zelfs bij de instructies en toch 
zat ik er even op te puzzelen: het patroon kun je in twee maten breien en de aantallen steken en centimeters voor maat 
S-M zijn dus anders dan voor maat L-XL. Beide getallen worden telkens aangegeven met een ‘/’ ertussen. Maar toen ik ‘in 
elke 2e nld 1x 4/5 s’ zag staan, dacht ik toch even “4/5e steek, wat is dat?”. Nou ja, kan ook te maken hebben met m’n 
haarkleur, maar ik raad aan de getallen die niet voor jou van toepassing zijn even door te strepen. Lees lekkerder. 
Ook bij deze zin duurde het even voor ik hem had:
Schuine randen
2 x 1 s en in elke 20e nld nog 2x 1 s/in elke 8e nld 11 x 1 s meerderen.
Dat stuk na de ‘/’ was dus in z’n geheel níet op mijn maat van toepassing en had ik ook door moeten strepen. 

- Dankzij een tip van een medebreister heb ik bredere biezen boven en onder. Volgens het patroon horen ze 5 cm te zijn, 
maar bij mij zijn ze 10 cm. Daarmee heb ik ook een wat vollere kraag boven. Achteraf gezien had ik daarmee ook de basis/
opzet aan beide kanten 5 cm kunnen versmallen, ik had de extra hoogte van het vest niet per se nodig (maar lekker is het 
wel ;-)). Had wellicht wel een bol garen gescheeld. 

Mijn vest is nu in principe klaar. Ik kwam een tijdje geleden echter een foto tegen op Pinterest (waar anders? ;-)) van een 
vest met een heel gaaf geborduurde rand. Ik ben nu op m’n proeflap aan het testen met borduren. Als ik er tevreden over 
ben ga ik het toepassen op het vest. Wordt vervolgd dus! Het patroon is door Schachenmayr speciaal voor CraftKitchen 
beschikbaar gesteld. Je vindt dit in de bijlage.

Het patroon is door Schachenmayr speciaal voor CraftKitchen beschikbaar 
gesteld. Je vindt dit in de bijlage.

Disclaimer: Dit patroon is uitsluitend voor privegebruik. Het is niet 
toegestaan dit patroon te delen of te gebruiken voor commerciele 
doeleinden. Het patroon blijft eigendom van Schachenmayr. 


