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

Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confettilab 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.

Liza: “Tussen de trendsheets voor 2017 kwam ik de stoere combinatie tegen van lichtgrijs met een patroon in antraciet 
of zwart en één accentkleur als tegenhanger. Omdat deze trend ook terugkomt in kinderkleding ging ik met mezelf de uit-
daging aan om in deze stijl een kindervest te breien. Een lekker vest wat ook heerlijk is in de lente. Het werd een enorme 
uitdaging, want ik kon niet het juiste basis patroon vinden en ik had nog nooit een vest gebreid. Met wat hulp van een 
breivriendin kwam ik er uit en ging ik aan de slag. Ik koos als patroon voor lichtgrijs gemêleerd met speelse driehoekjes 
in antraciet  en de kleur groen als accentkleur. Uiteindelijk is het een stoer vest geworden wat draagbaar is voor zowel 
jongens als meisjes.

Wat heb je nodig
Voor maat 146/152 gebruikte ik:
5 bollen Bravo lichtgrijs gemêleerd
1 bol Bravo antraciet
2 bollen Bravo groen
Breinaalden nr. 4 Pony Maple
Rondbreinaald nr. 4 Prym Knit Pro
Rondbreikabel Prym Knit Pro 100 cm
5 groene knopen kleur 495
Stopnaald/borduurnaald

Ga als volgt aan de slag: 
Maak je eigen maat tabel. Meet alle maten zodat je weet hoe breed en hoog alles moet worden.



Voor het achterpand meet je:
- breedte onderkant
- hoogte tot aan oksel (is begin van armsgat)
- stuk van oksel tot schouder
- schouderbreedte min rand wat later eraan gebreid gaat worden.

Voor de voorpanden:
- deel het achterpand door 2 min aantal steken wat je later als rand gaat aanbreien.
- hoogte tot aan oksel is gelijk als aan het achterpand
- hoogte start v-hals is gelijk als hoogte oksel
- schouderbreedte is gelijk aan schouderbreedte als achterpand 

Voor de mouwen:
- omvang pols (houd dit iets ruimer aan i.v.m. dragen van een shirt onder het vest)

Proeflapje
Brei een proeflapje van 35 steken in 33 pennen/toeren zoals hieronder is afgebeeld. Je kunt dan een berekening maken 
hoeveel steken je nodig hebt voor de breedte en hoeveel pennen je ongeveer moet breien tot een bepaalde hoogte.
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Breien achterpand:
Zet het aantal steken op wat je nodig hebt voor de breedte van het rugpand in de accentkleur.
Start met de boordsteek (1 recht, 1 averecht) en brei 9 toeren. 

Daarna hecht je de lichtgrijze kleur aan en ga je verder met de tricotsteek (1 pen recht, 1 pen averecht).
Let op!!! Brei in de eerste grijze toer de 5e en 6e steek samen zodat het achterpand in het juiste model blijft.

Patroon driehoekjes:

Volg het patroon zodat je weet wanneer je kan beginnen met de driehoekjes.
De driehoekjes brei je in antraciet en je neemt daarbij de 
lichtgrijze draad mee, zodat er geen gaten in het breiwerk 
ontstaan. Ze noemen dit inbreien of Fair Isle breien. 

Op de site vind je 2 linkjes naar filmpjes waarin wordt uitgelegd hoe je dat 
doet.



WERKBESCHRIJVING - Stoer kindervest breien    4 

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

Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confettilab 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.

Vervolg breien achterpand
Je breit het geheel tot je bent aangekomen bij de hoogte van het armsgat. Je gaat nu minderen.
Je mindert (afkanten) eerst 1 x 3 steken aan beide kanten. Daarna minder je 1 x 2 steken aan beide kanten. Daarna minder 
je nog 1 x 1 steek aan beide kanten.

Je breit nu verder totdat je aankomt op de plek waar in het midden steken worden afgekant op de plek waar de hals komt.

Reken uit hoeveel steken je over moet houden aan beide zijden voor de schouders. Haal hier nog een aantal steken van af 
i.v.m. de rand (ongeveer 6 pennen) die er later wordt aangebreid.
Uiteindelijke aantal steken voor de schouder + 5 steken = aantal steken voor schouders na eerste afkanting in het midden.

Brei het aantal steken wat je over moet houden + 5 steken extra voor de eerste schouder. Deze 5 steken worden later 
afgekant voor een mooie hals. Kant het aantal steken af totdat je bij het aantal steken bent aangekomen wat je over moet 
houden voor de andere schouder (aantal steken schouder + 5 extra steken om later af te kanten).

Brei vervolgens eerst de ene schouder af als het volgt:
- brei de volgende toer alle overgebleven steken.
- brei de pen terug en kant 3 steken af aan de kant van de hals.
- brei de volgende toer alle overgebleven steken.
- brei de volgende toer en kant 2 steken af aan de kant van de hals.
- brei de volgende toer de steken en kant ze gelijk af.
Herhaal dit bij de andere schouder.

Breien voorpanden
Deel het aantal steken van het achterpand door 2 – aantal steken wat later als rand wordt aangebreid = aantal steken om 
op te zetten voor het eerste voorpand.

Start in met de boordsteek (1 recht, 1 averecht) en brei 9 toeren.
Daarna hecht je de lichtgrijze kleur aan en je gaat verder met de tricotsteek (1 pen recht, 1 pen averecht).
Let op!!! Brei in de eerste grijze toer de 5e en 6e steek samen zodat het voorpand in het juiste model blijft.

Volg het patroon zodat je weet wanneer je kan beginnen met de driehoekjes.

Ben je aangekomen bij het punt waar het armsgat gaat komen, dan start je ook met de V-hals die in het vest komt.

Voor het armsgat:
Je mindert (afkanten) eerst 1 x 3 steken aan de kant waar het armsgat komt. Daarna minder je 1 x 2 steken aan de kant 
waar het armsgat komt. Daarna minder je 1 x 1 steek aan de kant waar het armsgat komt.

Voor de V-hals:
Reken uit hoeveel steken je in totaal moet afkanten om op het juiste aantal steken voor de schouder uit te komen. Het 
aantal af te kanten steken verdeel je over de nog te breien toeren, zodat er een mooi verloop komt voor de V-hals.

Het 2e voorpand brei je in spiegelbeeld.
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Rand met knoopsgaten
Zodra het achterpand en de voorpanden klaar zijn, zet je ze aan elkaar vast. Zodra dit gedaan is kun je beginnen met 
steken opnemen voor de rand waarin de knoopsgaten verwerkt worden.
Voor het breien van de rand maakte ik gebruik van rondbreinaalden zodat de rand van de ene naar de andere kant in één 
keer kan worden gebreid. Wil je weten hoe je steken opneemt? Op de site vind je een linkje naar een filmpje.

Heb je alle steken opgenomen dan brei je 2 toeren/pennen in boordsteek (1 steek recht, 1 steek averecht). 

In de 3e toer worden de knoopsgaten gemaakt. Bepaal waar je de knoopsgaten wilt hebben. Op de plek waar een knoops-
gat moet komen, kant je 2 steken af en brei je verder tot je bij het punt bent aangekomen van het volgende knoopsgat. 
Je kant 2 steken af enz. totdat je het juiste aantal knoopsgaten hebt. Ik maakte er uiteindelijk 5.
LET OP!!! Voor jongens de knoopsgaten aan de rechterkant en voor de meisjes de knoopsgaten aan de linkerkant.

In de 4e toer zet je weer 2 steken op waar je de vorige toer 2 steken afkantte zodat er een knoopsgat ontstaat.
Na de 4e toer brei je nog 2 volledige toeren. Daarna brei je de laatste toer van de rand en kant deze af.

Mouwen
Zet in de accentkleur het aantal steken op wat je nodig hebt voor de juiste breedte van de mouw.
Start met de boordsteek (1 recht, 1 averecht) en brei 9 toeren.

Daarna hecht je de lichtgrijze kleur aan en je gaat verder in tricotsteek (1 pen recht, 1 pen averecht).

Volg het patroon zodat je weet wanneer je kan beginnen met de driehoekjes.

LET OP!!! Elke 8e toer/pen meerder 1 x 1 steek aan beide kanten. Hou zelf in de gaten of je de mouw niet te wijd vindt 
worden.

Ben je aangekomen bij het punt waar de mouw in het armsgat gaat komen, dan start het minderen.
Je mindert (afkanten) eerst 1 x 3 steken aan beide kanten. Daarna minder je 1 x 2 steken aan beide kanten. Daarna minder 
je 1 steek aan beide kanten totdat je bent aangekomen op het punt dat de mouw lang genoeg is en je het geheel afkant.

Zet de mouwen aan de basis van het vest.

Zet knopen op de plek op de rand en het vest is klaar.

Succes en veel breiplezier!


