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MATERIAAL
Schachenmayr Punto, bolletje van 100 g
ca. 50 g ≈ 90 m
kl 00070 (pesto)      9 10 11  12 13 bolletjes
De etiketten controleren en alleen bolletjes van dezelfde 
kleurpartij nemen. De hoeveelheid garen kan van persoon 
tot persoon verschillen.

1 rondbreinld 3,5 mm en 4,5 mm, 80 cm lang
8 groene knopen, 15 mm Ø
1 borduurnaald

MAAT XS S M L XL

32/34 36/38 40/42 44/46 48/50

Achterpand en voorpanden

totale onderbreedte 102 110 117 123,5 131

onderbreedte, achterpand 46 50 53 56,5 60

onderbreedte, voorpanden 28 30 32 33,5 35,5

lengte tot armsgat 27 27 27 27 27

hoogte raglanrand 10 11 12 13 14

breedte raglanrand 8 8 8 8 8

bovenbreedte, achterpand 30 34 37 40,5 44

bovenbreedte, voorpanden 20 22 24 25,5 27,5

hoogte ronde pas 14 14 14 14 14

lengte tot de ronde pas 37 38 39 40 41

Mouwen

onderbreedte  22 22 22 22 22

bovenbreedte 32 35 39 42 45

lengte tot de raglanrand 43 43 43 43 43

hoogte raglanrand 10 11 12 13 14

totale lengte 53 54 55 56 57

Alle maten in cm

S7410

damesvest
Design: Schachenmayr Design

breien

moeilijk

aanbevolen garen

V.1/KD/KM

BASISTECHNIEKEN
Boordpatroon: 2 s recht, 2 s av afwisselend breien. 

Tricotsteek: heeng nld recht, terugg nld av.

Ajourpatroon A: volgens breischema A in heeng en terugg 
nld breien. De heeng nld van rechts naar links lezen, in de 
niet-getekende terugg nld alle s en omslagen av breien. 
In de breedte met de 6 s vóór het PG beginnen, de 12 s 
van het PG herhalen, eindigen met de 7 s na het PG. In de 
hoogte de 1e - 12e nld 1x breien.

Ajourpatroon B : volgens breischema B in heeng en terugg 
nld breien. De heeng nld van rechts naar links lezen, in de 
niet-getekende terugg nld alle s en omslagen av breien. In 
de breedte met de 6 s vóór het PG beginnen, de 12 resp. 
6 s van het PG herhalen, eindigen met de 7 s na het PG. 
De breedte van het PG wordt binnen de 26 nld van het 
breischema B van 12 s naar 6 s. In de hoogte de 1e - 26e 
nld 1x breien.

Breischema A
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Uitleg tekentjes
 = 1 s recht
 = 1 omslag
  = 2 s recht samenbreien
  = 2 s recht overgehaald samenbreien
 =  3 s recht overgehaald samenbreien
 = geen s, tijdens het breien de grijze hokjes overslaan1 
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Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze instructies op onze website.
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Ajourpatroon C: volgens breischema C in heeng en terugg 
nld breien. De heeng nld van rechts naar links lezen, in de 
niet-getekende terugg nld alle s en omslagen av breien. 
In de breedte met de 3 s vóór het PG beginnen, de 6 s 
van het PG herhalen, eindigen met de 4 s na het PG. De 
grijs getekende nld komen overeen met de 25e nld van 
ajourpatroon B en staat er alleen voor een beter overzicht. 
In de hoogte de 27e + 28e nld herhalen.

2 s overgehaald samenbreien: 1 s recht afhalen, 1 s recht, 
dan de afgehaalde s overhalen.

3 s overgehaald samenbreien: 1 s recht afhalen, 2 s recht 
samenbreien, dan de afgehaalde s overhalen.

Dubbele steek: aan het begin van de nld de draad vóór de 
1e s leggen, dan de s samen met de draad averecht afhalen. 
Nu de s met de draad strak naar achteren toe trekken, zodat 
de s dubbel op de nld komt te liggen. Als de dubbele steek 
weer gebreid wordt, beide lussen samen opnemen en als 1 
s volgens het patroon recht of averecht breien. 

PROEFLAPJE
Tricotsteek, met nld 4,5 mm: 
18 s en 26 nld = 10 x 10 cm

Als de afmetingen van het proeflapje afwijken, met dunne-
re of dikkere naalden breien.

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.
Het vest tot de armsgaten aan één stuk breien.

Achter- en voorpanden
188/200/212/224/236 s met nld 3,5 mm opzetten en in 
boordpatroon in heeng en terugg nld breien, daarbij met 1 
terugg nld en na de kants met 2 s av, 2 s recht beginnen en 
in spiegelbeeld eindigen. 
Bij de rechterrand voor de knoopsgaten na 2 cm = 5 nld 
vanaf de opzet in de heeng nld na de kants 3 s volgens het 
patroon breien, 2 s afkanten. In de volgende terugg nld de 
2 s opzetten en in het patroon opnemen. De overige 7 
knoopsgaten na ca. 6,5/6,5/7/7/7,5 cm op dezelfde manier 
inbreien. Het laatste knoopsgat bij de halsbies inbreien.
Na 5 cm = 13 nld vanaf de opzet met nld 4,5 mm in de 
volgende indeling verder breien: 1 kants, 8 s in boordpa-
troon, 170/182/194/206/218 s in tricotsteek, daarbij in de 
1e nld 1 s minderen, 8 s in boordpatroon, 1 kants = 187/199/ 
211/223/235 s.
Nog 1 terugg nld in deze indeling breien, dan bij de middel-
ste 169/181/193/205/217 s in ajourpatroon A verder breien, 
daarbij het PG 13x/14x/15x/16x/17x per nld breien.
Na de 12 nld van ajourpatroon A bij de middelste s in tricot-
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steek en aan weerszijden na resp. vóór de kants over 8 s 
het boordpatroon verder breien.
Na 27 cm vanaf de opzet het werk delen, hiervoor 50/53/ 
56/59/62 s voor het rechter voorpand breien en op een 
hulpnld leggen, 3 s voor het armsgat afkanten, 81/87/93/ 
99/105 s voor het achterpand breien en op een hulpnld 
leggen, 3 s voor het 2e armsgat afkanten. Bij de andere 
50/53/56/ 59/62 s het linker voorpand verder breien. Voor 
de raglanrand bij de rechterrand in elke 2e nld 1x 2 s en 11x 
1 s minderen. Voor de minderingen aan het begin van de 
heeng nld de kants met de volgende s resp. met de 2 vol-
gende s recht samenbreien. 
Tegelijkertijd na 6/7/8/9/10 cm = 16/18/20/24/26 nld na 
de deling met verkorte nld verder breien, hiervoor in de 
heeng nld tot vóór de laatste 12/15/12/16/14 s bij de linker 
zijrand breien, deze s niet meer breien. Keren en 1 dubbe-
le s breien. Nu 4x in elke volgende heeng nld 5/5/6/6/7 s 
minder breien, keren en 1 dubbele s breien. Na het laatste 
keren nog 1 terugg nld breien, dan de 37/40/43/46/49 s 
op een hulpnld breien. 
Het rechter voorpand in spiegelbeeld verder breien, maar 
bij het boordpatroon de knoopsgaten inbreien. De verkorte 
nld in de terugg nld uitvoeren.
Dan bij de 81/87/93/99/105 s het achterpand verder brei-
en, daarbij aan weerszijden 13 s voor de raglanranden net 
als bij het rechter resp. linker voorpand minderen. Tegelij-
kertijd na 6/7/8/9/10 cm = 16/18/20/24/26 nld na de de-
ling het werk met verkorte nld verder breien, hiervoor in de 
heeng nld 29/28/32/31/35 s breien, keren en 1 dubbele s 
breien, de overige s niet breien. In elke heeng nld nog 4x 
5/5/6/6/7 s minder breien. Dan het linkerdeel van het ach-
terpand in spiegelbeeld afmaken, daarbij de verkorte nld in 
de terugg nld breien= 55/61/67/73/79 s. 

Mouwen: 38 s met nld 3,5 mm opzetten en in boordpa-
troon in heeng en terugg nld breien, daarbij met 1 terugg 
nld en na de kants met 1 s recht, 2 s av beginnen en in 
spiegelbeeld eindigen. 
Na 5 cm = 13 nld vanaf de opzet met nld 4,5 mm 2 nld in 
tricotsteek breien, daarbij in de 1e nld 1 s meerderen = 39 
s.
Dan tussen de kants in ajourpatroon A verder breien, daar-
bij het PG 2x per nld breien.
Voor de schuine randen aan weerszijden in de 7e nld  , 
dan in elke 8e/6e/6e/4e/4e nld nog 9x/12x/15x/18x/21x 1 s 
meerderen = 59/65/71/77/83 s. 
Na 38 cm = 98 nld vanaf de boord aan weerszijden 2 s af-
kanten, dan in elke 2e nld 1x 2 s en 11x 1 s net als bij het 
linker resp. rechter voorpand minderen. 
Na 53/54/55/56/57 cm vanaf de opzet alle 29/35/41/47/53  
s op een hulpnld breien.
De 2e mouw op dezelfde manier breien.

Ronde pas: met nld 4,5 mm over de 37/40/43/46/ 49 s van 
het rechter voorpand, 1 kants, 8 s in boordpatroon en 
28/31/34/37/40 s in tricotsteek breien, dan in tricotsteek 
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Schema (maten in cm)
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over de 29/35/41/47/53 s van een mouw, 55/61/67/ 73/79 
s van het achterpand, 29/35/41/47/53 s van de 2e mouw 
en 28/31/34/37/40 s van het linker voorpand breien, 8 s in 
boordpatroon, 1 kants breien= 187/211/235/259/ 283 s. 
In de volgende terugg nld de s breien zoals ze zich voor-
doen. Dan in de volgende indeling verder breien: 1 kants, 8 
s in boordpatroon, 169/193/217/241/265 s in ajourpatroon 
B, daarbij het PG 13x/15x/17x/19x/21x breien, 8 s in boord-
patroon, 1 kants. De minderingen volgens het patroon uit-
voeren = 103/115/127/139/151 s na de 26e nld. 
Volgens breischema C de 27e + 28e nld 3x herhalen.
In de volgende 35e nld als volgt s minderen: zonder min-
deringen net als de 27e nld breien/bij elk 2e PG de beide 
eerste s van het PG recht samenbreien/bij elk PG de eerste 
2 s recht samenbreien/bij elk PG de eerste 2 s recht samen-
breien/bij elk PG de eerste 2 s recht samenbreien = 
103/107/110/120/130 s na de 35e nld.
In de volgende 36e nld 1/1/2/0/2 meerderen = 104/108/ 
112/120/132 s. Dan met nld 3,5 mm in boordpatroon verder 
breien, daarbij na de kants met 2 s recht, 2 s av beginnen en 
in spiegelbeeld eindigen.

In de 3e nld het laatste knoopsgat inbreien. Na 2 cm in 
boordpatroon br en alle s afkanten.

AFWERKING
Het vest spannen, vochtig maken en laten drogen.
De raglannaden en mouwnaden sluiten. 
Alle draden instoppen. De knopen vastnaaien.

AFKORTINGEN
av = averecht
heeng = heengaand
N / nld = naald
s = steek (steken)
terugg = teruggaand

mouw

achterpand rechter 
voorpand

linker 
voorpand
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