VESTJE “PISSARRO”
PRIMULA garen
MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN
BENODIGDHEDEN
• 450 gr. Primula garen kleur paars nr. 56
• breinaalden nr. 5
• haaknaald nr. 4
• maasnaald
• paarse ritssluiting van 48 cm
MAAT: 34 (36-38)
GEBRUIKTE STEKEN
Buissteek (bij het sluiten)
Boordsteek 4/4 (4 st. r., 4 st. av., in rijen)
Rechte tricotsteek
Maassteek voor het sluiten van de buissteek
Losse (L)
Halve vaste (HV)
Vaste (V)
Stokje (Stk)
Fantasiesteek: stekenschema volgen
PROEFLAPJE
10 x 10 cm gebreid in boordsteek 4/4 met nld. nr. 5 = 33 st. en 27 nld.
10 x 10 cm Stk gehaakt met haaknaald nr. 4 = 20 st. en 9 t.
WERKWIJZE
Rug: Zet 132 (140-148) st. op en brei boordsteek 4/4. Bij een tot. hoogte van 37 (39-41) cm voor de raglan aan weerszijden,
binnen de buitenste 4 (in rechte tricotst. te breien) steken: 2 x 3 st. minderen in iedere 2de nld., 13 (15-17) x 1 st. in iedere
2de nld., 26 x 1 st. in iedere nld. Op 21 (22-23) cm vanaf het begin van de raglan de resterende 42 (46-50) st. op een
hulpnaald zetten voor de hals.
Rechter voorpand: haak een ketting van 45 (46-47) st. + 3 st. voor het keren en haak volgens de teltekening (voor de
maten tussen haakjes eindigen met 1-2 Stk). Bij een tot. hoogte van 28 (30-32) cm (voor elk van beide maten tussen haakjes
2 extra t. Stk haken) de st. op een hulpnaald zetten. Haak vervolgens de halve schelp die aan het voorpand bevestigd wordt:
haak een ketting van 8 L en sluit deze tot een ring met 1 HV. Haak hierop volgens de teltekening en verbind het werk met de
25ste (27ste-29ste) t. van het voorpand. Na beëindiging van deze teltekening de draad doorknippen en afhechten. Neem de
wachtende st. van het voorpand op,
vervolg de teltekening en verbind het
werk gaandeweg aan de halve schelp.
Na beëindiging van het schema [tot.
hoogte = 58 (61-64) cm] draad
doorknippen en afhechten.
Linker voorpand:
als
rechter
voorpand maar in spiegelbeeld.
Mouwen: Zet 56 (60-64) st. op en
brei boordsteek 4/4 beginnend met 4
st. av. Bij een tot. hoogte van 12,5 cm
aan weerszijden 8 x 1 st. meerderen
in iedere 8ste nld. Bij een tot. hoogte
van 36,5 (38,5-40,5) cm voor de
raglan aan weerszijden binnen de
buitenste 4 (in rechte tricotsteek te
breien) steken in iedere 2de nld.: 2 x
3 st., 26 (27-28) x 1 st. minderen. Op
21 (22-23) cm vanaf het begin van de
raglan de resterende 8 (10-12) st.
afkanten.
AFWERKING
Neem 124 (128-132) st. op langs de middenvoorrand van het voorpand en brei 6 nld. buissteek. Sluit de st. met de naald en de
maassteek. Met de haaknaald de rechtermouw als volgt aan het rechter armsgat bevestigen: steek de haaknaald in de laatste

st. van het linker deel van de mouw en haak 1 HV, * 3 L,
het werk keren, 3 nld. van het achterpand overslaan, 1
HV in de volgende nld., 3 L, het werk keren, 3 nld. van
de mouw overslaan, 1 HV in de volgende nld. *, herh.
van * tot * langs het hele armsgat achter en haak hierna
voor het armsgat van het voorpand als volgt: ** 3 L, het
werk keren, 1 HV in de volgende t. van het voorpand, 3
L, het werk keren, 3 nld. van de mouw overslaan, 1 HV
in de volgende nld.**, herh. van ** tot ** tot het einde
van het armsgat van het voorpand. Draad doorknippen
en afhechten. Bevestig de linkermouw in spiegelbeeld aan
het linker armsgat. Neem 112 (116-120) st. op langs de
hals en brei 28 nld. in boordsteek 4/4 (= 10 cm); alle st.
afkanten. Naai de zijnaden. Naai de mouwen dicht. Zet
de rits in.

Losse
Halve vaste
Vaste
Stokje

2 samengesloten stokjes
begin van het werk
einde van het werk
richting van het werk (of van de
verbindingen)

Teltekening van het
rechter voorpand.

