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25 Damesvest 
 
Maat 36/38 = eerste getal 
Maat 40/42 = middelste getal 
Maat 44/46 = tweede getal 
Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle maten. 
 
Materiaal – Kid Silk van Austermann 
75% kidmohair, 25% zijde, ca. 225 m/ 25 g  
200 (225/250) g kl. 07 grijs 
 
Breinld. nr. 4 van Schoeller + Stahl 
 
Een proeflapje maken, eventueel de naalddikte aanpa ssen. 
Basispatroon:  proeflapje: 18 s. en 26 nld. = 10 x 10 cm.  
Tricotsteek (heeng. nld. recht, terugg. nld. av. s. br.) en gaatjespatroon met nld. nr. 4 
1 pg. = * 11 s. recht, 5 av. s. *= 16 s. 
In elke 4. heeng. nld. een gat als volgt br.: * 11 s. recht, 1 av. s., 2 av. s. samenbr., 1 o., 2 av. s. * 
van * tot * herh. 
 
Volant in verkorte nld. br. over 23 s. tricotsteek:  
8 nld. volledig br., * dan over de eerste 8 s. br., het werk keren, 1 o. br. en terug br. 
In de volgende nld. over de eerste 14 s. br., daarbij de o. van de vorige nld. met de volgende s. recht 
samenbr., het werk keren, 1 o. br. en terug br. In de volgende nld. over de eerste 20 s. br., daarbij de 
o. van de vorige nld. met de volgende s. recht samenbr., het werk keren, 1 o. br. en terug br. 2 nld. 
over alle s. br., daarbij in de 1e nld. de o. van de vorige nld. met de volgende s. recht samenbr. 
In de volgende nld. over de eerste 20 s. br., het werk keren, 1 o. br. en terug br. In de volgende nld. 
over de eerste 14 s. br., het werk keren, 1 o. br. en terug br. In de volgende nld. over de eerste 8 s. 
br., het werk keren, 1 o. br. en terug br. 
16 nld. over alle s. br., daarbij in de 1e nld. de o. met de volgende s. recht samenbr. * 
Van * tot * herh. 
 
Boordpatroon mouwen: proeflapje: 24 s. en 26 nld. = 10 x 10 cm, lichtjes gerekt gemeten; 
1 pg. = * 3 av. s., 5 s. recht * met nld. nr. 4. Van * tot * herh. 
 
Uitvoering: 
Het vest wordt dwars gebreid, bij de linker voorran d beginnen. 
177 s. opzetten en in de volgende indeling br.: 23 s. volant, 5 av. s., 8x pg. basispatroon, 21 s. recht  
Voor het armsgat na 40 (42/44) cm na de opzet 104 (102/99) s. br., 33 (35/38) s. afk., 40 s. br. In de 
volgende nld. de afgekante s. door nieuw opgezette s. vervangen. 
Na nog 24 (26/28) cm vanaf het armsgat is middenachter bereikt, de 2e helft in spiegelbeeld br. 
Mouwen: 
107 (113/121) s. opzetten en in boordpatroon br. in de volgende indeling: kants., 3 (2/2) s. recht, 12 
(13/14)x pg., 3 av. s., 3 (2/2) s. recht, kants. 
Voor de schuine randen in elke volgende 10e nld. aan weersz. 4x 1 s. en in elke volgende 12e nld. 
aan weersz. 3x 1 s. minderen. = 93 (99/107) s. 
Na 60 cm na de opzet het werk afmaken en nog enkele nld. met een hulpdraad br. 
De 2e mouw hetzelfde br. 
Afwerking: 
Panden spannen, vochtig maken en laten drogen. Mouwnaden dichtnaaien, de mouwen bij de 
armsgaten vastspelden. De s. vastnaaien, daarbij de hulpdraad (Alternatief: de mouwen met 
maassteken inzetten). Het is belangrijk dat de naad elastisch blijft, zodat deze tijdens het dragen 
rekbaar is. 
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