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breien

gemiddeld aanbevolen garen

V.1/SMT/KM

MATERIAAL
Baby Smiles Little soft & easy, bolletje van 50 g
ca. 50 g ≈ 125 m
kl 01056 (babyblau)   2, 2, 3, 3, 4, 4 bolletjes    
De etiketten controleren en alleen bolletjes van dezelfde 
kleurpartij nemen. De hoeveelheid garen kan van persoon 
tot persoon verschillen.

1 rondbreinld 3,0 mm, 80 cm
1 rondbreinld 3,5 mm, 80 cm 
1 setje breinld zonder knop 3,0 mm
4, 4, 4, 5, 5, 5 knopen, 15 mm Ø
13 markeerringen (= MM)
2 stekenhouders
1 borduurnaald

PROEFLAPJE
Tricotsteek en 1 nld av met nld 3,5 mm: 
20 s en 32 nld = 10 x 10 cm

BASISTECHNIEKEN
Boordpatroon:
In heeng en terugg nld: in heeng nld 2 s recht, 2 s av af-
wisselend breien, in de terugg nld de s breien zoals ze zich 
voordoen.
In toeren: elke toer 2 s recht, 2 s av afwisselend breien.

Tricotsteek:
In heeng en terugg nld: heeng nld recht breien, terugg nld 
av.
In toeren: alle s recht breien.

Patroon bij pas:
1e-7e nld: tricotsteek
8e nld: av breien.

Meerderingen: 
1 s naar rechts gericht meerderen = 1 M naar rechts
Het dwarsdraadje tussen 2 s van achteren op de linkernld 
leggen en recht gedraaid breien.

Minderingen:
2 s recht samenbreien
Tegelijkertijd in de volgende twee steken aan de voorkant 
insteken en recht samenbreien.
2 s recht overgehaald samenbreien
De eerste s recht afhalen. De volgende s recht br. De afge-
haalde s van rechts naar links overhalen.

Kettingrand:
In elke nld de eerste steek av afhalen en de laatste s recht 
br.

Knoopsgat: 
1 s br, 1 omslag, 2 s recht samenbreien. De omslag in de 
terugg nld volgens het patroon breien.

MATEN 50 56 62 68 74 80
leeftijd (maanden) 0-1 1-2 2-3 4-6 6-9 9-12

achterpand en voorpanden 

onderbreedte, achterpand 23 24 25 26 27 28

onderbreedte, voorpanden 11,5 12 12,5 13 13,5 14

lengte tot het begin van de pas 14 15 16 17 18 19

hoogte van de pas 8 9 10 11 12 13

omvang halsboordje 27 27 27 28 28 28

bovenbreedte boord 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5

totale lengte 22 24 26 28 30 32

mouwen

mouwwijdte bij de zoom 14 14 14 15 15 15

wijdte bovenarm 18 20 21 22 24 25

lengte tot het begin van de pas 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5

hoogte ronde pas 8 9 10 11 12 13

totale lengte 22,5 24,5 26,5 28,5 30,5 32,5

alle afmetingen in cm

BS20501A

Mila
vestje

Design: Wenke Müller 
alias tomkeknits
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INSTRUCTIES
De gegevens voor de afzonderlijke maten staan van klein 
naar groot in verschillende kleuren achter elkaar, geschei-
den door streepjes. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor 
alle maten.
TIP: het vest wordt van boven naar beneden gemaakt.

Ronde pas
Met de rondbreinld 3,0 mm 54/54/54/59/59/59 s opzetten 
en 4 nld in boordpatroon breien, daarbij in de 1e terugg nld 
na de kants met 2 s av beginnen en met een kants eindi-
gen. Met rondbreinld 3,5 mm 1 heeng nld recht breien, 
daarbij als volgt s meerderen: 
kants, 13/13/13/8/8/8 x (4/4/4/7/7/7 s recht, 1 M naar 
rechts), -/-/-/1/1/1 s recht, kants.  
Bij alle maten in totaal 67 s.
1 terugg nld av breien, daarbij de steken voor de ronde pas 
indelen: Linker voorpand 10 s, linker mouw 14 s, achter-
pand 19 s, rechter mouw 14 s, rechter voorpand 10 s, daar-
tussen een markeerring vastzetten. Vanaf de 3e nld vanaf 
het boordje volgens het patroon voor de pas breien, daarbij 
steeds de 1e tot 8e nld herhalen. 
Tegelijkertijd voor de pas 10/11/12/13/14/15x in elke 2e 
heeng nld 9 s als volgt meerderen: kants, 1 s recht, 9x (3 s 
recht, MM vastzetten, 1 M naar rechts, 4 s recht), 1 s recht, 
kants.  
Deze meerderingen herhalen, hierdoor wordt het aantal s 
vóór de MM vermeerderd met 1 s.
Na 22/24/26/28/30/32 nld voor de pas en in totaal 
157/166/175/184/193/202 s zijn de s als volgt verdeeld:
voorpanden = steeds 20/21/22/23/24/25 s, mouw elk 
34/36/38/40/42/44 s, achterpand 49/52/55/58/61/64 s.

Achter- en voorpanden
In de volgende nld de 34/36/38/40/42/44 s van de mouwen 
op een stekenhouder leggen.
Met de rondbreinld 3,0 mm in ribbels verder breien: 
20/21/22/23/24/25 s van het linker voorpand, 49/52/55/ 
58/61/64 s van het achterpand en de 20/21/22/23/24/25 s 
van het rechter voorpand = 89/94/99/104/109/114 s.
In de 55e/59e/63e/67e/71e/75e nld vanaf de ronde pas 
3/2/3/2/3/2 s minderen, hiervoor de 22e/23e/24e/55e/ 
26e/63e en 23e/24e/25e/56e/27e/64e s, de 44e/-/48e/-
/110e/- en 45e/-/49e/-/111e/- s resp. de 66e/69e/ 
72e/75e/78e/81e en 67e/70e/73e/76e/79e/82e s recht sa-
menbreien = 6/92/96/102/106/112 s. 
Na 56/60/64/68/72/76 nld (= ca. 14/15/16/17/18/19 cm) 
nog 1,5 nld in boordpatroon breien.
Totale lengte = 22/24/26/28/30/32 cm vanaf het hals-
boordje.

Mouwen
Met breinld zonder knop 3,0 mm de 34/36/38/40/42/44 s 
van een mouw opnemen en de s over 4 nld verdelen (= 8 
en 9/9/9 en 10/10/10 en 11/11 s per nld), in het rond sluiten. 
In tricotsteek in toeren verder breien.

Na 4 t met de minderingen beginnen, hiervoor aan het be-
gin van de t de 1e s recht breien, 2 s recht samenbreien, 
tot 3 s vóór het einde van de t breien, 2 s recht overge-
haald samenbreien, 1 s recht. Deze minderingen in elke 
15e/13e/11e/11e/11e/9e t 3/4/5/5/6/7x herh = 28/28/28/ 
30/30/30s.
Na in totaal 52/56/60/64/68/72 t (= ca. 13/14/15/16/17/18 
cm) vanaf de ronde pas nog 1,5 nld in boordpatroon breien.
Totale lengte vanaf de ronde pas = 14,5/15,5/16,5/17,5/18,5/
19,5cm.
De 2e mouw op dezelfde manier breien.

AFWERKING
Het vest spannen, vochtig maken en laten drogen.
Aan het einde van de ronde pas de overgang tussen ach-
terpand en voorpanden naar de mouwen met enkele ste-
ken vastzetten.

Bies bij voorranden
Met rondbreinld 3,0 mm bij de rand van het rechter voor-
pand 38/42/46/50/55/60 s opnemen, dan in boordpatroon 
breien, daarbij in de 1e terugg nld na de kants met 2 s av 
beginnen en met 2 s av, kants eindigen.
In de 8e nld (= heeng nld) alle s afkanten.
De bies bij het rechter voorpand in spiegelbeeld breien, 
maar met 4/4/4/5/5/5 knoopsgaten.
Hiervoor in de 4e nld (= heeng nld) voor het 1e knoopsgat 
3 s breien, 2 s av samenbreien, 1 omslag, na steeds 
7/8/9/8/9/10s nog 3/3/3/4/4/4 knoopsgaten inbreien, 
daarbij steeds 2 s av resp. recht samenbreien. In de vol-
gende terugg nld de omslagen volgens het patroon brei-
en.
In de 8e nld (= heeng nld) alle s afkanten.

De knopen aannaaien.
Met de borduurnaald alle draden instoppen.

AFKORTINGEN
av = averecht
heeng = heengaand
N / nld = naald
s = steek (steken)
terugg = teruggaand
T / t = toer
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achterpand en 
voorpanden

Schema (afmetingen in cm)

achterpand met 
mouwen

achterkant

mouw
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