VESTJE “MIKONOS”
Garens CHEOPE en RAFIA
MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN
•
•
•
•
•

250 gr. Cheope garen kleur strogeel nr. 50
50 gr. Rafia garen kleur nr. 50
Breinaalden nr. 4
Haaknaald nr. 7
Wolnaald

MAAT: 36 (38-40)
GEBRUIKTE STEKEN
Gedraaide tricotsteek (op alle st.):
1ste nld.: over de hele nld. gedraaid recht breien
2de nld.: alle st. av. breien
3de nld. herh. vanaf de 1ste nld.
Losse (L)
Halve vaste (HV)
Vaste (V)
PROEFLAPJE
Een vierkantje van 10x10 cm gedraaide tricotsteek met nld. nr. 4
en het Cheope garen = 23 st. en 25 nld.
WERKWIJZE
Rugpand: met nld. nr. 4 en het Cheope garen 110 (115-120) st.
opzetten en gedraaide tricotsteek breien. Voor de taille aan
weerszijden in iedere 6de nld.: 5 x 1 st. minderen; bij een tot.
hoogte van 24 (25-26) cm aan weerszijden in iedere 8ste nld.: 3 x 1 st. meerderen. Bij een tot.
hoogte van 36 (38-40) cm voor de armsgaten aan weerszijden 5 st. afkanten en vervolgens, op 2 st.
vanaf de buitenste st., in iedere 2de nld.: 10 x 1 st. minderen. Op 20 (21-22) cm vanaf het begin van
de armsgaten voor het afschuinen van de schouders aan weerszijden iedere 2de nld.: 2 x 6 st., 7 st.
(6 st., 2 x 7 st. – 3 x 7 st.) afkanten; de resterende middelste 38 (41-44) st. voor de hals laten
rusten.
Rechter voorpand: met nld. nr. 4 en het Cheope garen 50 (52-54) st. opzetten en gedraaide
tricotsteek breien. Aan de rechterkant iedere 2de nld.: 5 x 1 st. meerderen. Tegelijkertijd aan de
linkerkant van het werk vorm geven aan de zijkant zoals bij het rugpand. Bij een tot. hoogte van 36
(38-40) cm voor het armsgat aan de linkerkant 5 st. afkanten en vervolgens op 2 st. vanaf de
buitenste st. in iedere 2de nld: 9 x 1 st. minderen. Tegelijk met de minderingen voor het armsgat,
voor de hals aan de rechterkant 4 st. afkanten en vervolgens iedere 2de nld.: 16 (17-18) x 1 st.
minderen. Op 20 (21-22) cm vanaf het begin van het armsgat en de hals, de schouder afschuinen
zoals bij het rugpand.
Linker voorpand: als het rechter voorpand maar in spiegelbeeld..
Mouwen: met nld. nr. 4 en het Cheope garen 56 (58-60) st. opzetten en gedraaide tricotsteek breien. Na 10 (12-14) nld. aan
weerszijden in iedere 2de nld.: 10 x 1 st. meerderen. Bij een tot. hoogte van 14 (15-16) cm voor de mouwkop aan weerszijden
4 st. afkanten en vervolgens op 2 st. vanaf de buitenste st.: iedere 2de nld 9 (10-11) x 1 st. minderen en hierna iedere 2de nld.
nog 6 x 1 st., 4 x 2 st., 3 st. minderen. Op 17 (18-19) cm vanaf het begin van de mouwkop de resterende 16 st. afkanten.
AFWERKING
Naai de schouders. Werk de hals als volgt af met een met het rafia garen gehaakt boordje:
1ste t.: haak 71 (74-77) V om de hals, keren
2de t.: * 3 L, 2 V overslaan, 1 V in de volgende st. *, herh. over de hele t. van * tot *, keren
3de t.: 2 HV, * in het volgende boogje: 1 V, 4 L haken *, herh. over de hele t. van * tot * en eindig met 1 V in het laatste
boogje.
Draad doorknippen en afhechten.
Naai de zijnaden. Naai de mouwen dicht en zet ze aan. Haak met het Rafia garen 4 op de voorpanden te bevestigen
“korenaartjes”. Voor het eerste aartje 4 L haken, * 1 V in de 4de L vanaf de haaknaald, 4 L *, herh. van * tot een lengte van
ong. 100 cm is bereikt; sluit met 1 V de op vier na laatste L. Draad doorknippen en afhechten. Maak op dezelfde wijze nog 3
aartjes: één van weer 100 cm en twee van ieder 120 cm. Naai de aartjes in gegolfde lijnen op de voorpanden (zoals op de foto
of naar eigen smaak).

