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pt10001603 

Ontwerper Bea Torfs van Het Betere Bolwerk 

 
Benodigdheden 

 Kleur/maat Aantal 

Yarn and Colors Elegant S 13 

 M 15 

 L 15 

 XL 16 

 XXL 17 

Breinaalden 10 mm  

Kabelnaald   

Stopnaald   

Schaartje   

Steekmarkeerders    

Blockingmateriaal (optioneel – zie ‘afwerking’) 

 

Maatvoering 

Voor dit model raad ik je aan om uit te gaan van je 

borstomtrek (meetlint omheen het breedste deel van je 

borst).  Meet deze op en kies dan je maat uit de tabel 

hieronder, rekening houdende dat het patroon een extra 

ruimte van 8 tot 14 cm voorziet.  Dus meet je bvb. 95 cm op 

als borstomtrek, kies dan maat L voor een passend model 

(zoals het voorbeeld) of maat XL voor een oversized model. 

Let op :  

- dit model is minder aanpassend dan de spencer 

zodat hij over een spijkervest kan gedragen 

worden. 

- los breiwerk als dit ‘groeit’ nog met het dragen. 

 

Maat Jouw borstomtrek (max.) Lengte vest 

S 85 cm 42 cm 

M 90 cm 48 cm 

L 95 cm 54 cm 

XL 105 cm 60 cm  

XXL 110 cm 60 cm 

 
Tip : je kan de lengte van je vest zelf bepalen door (een 
veelvoud van) 8 toeren minder of meer te breien voor de 
minderingen voor het mouwgat.  Hou de breinaald met je 
werk een 5-tal cm onder je oksel om de voor jou passende 
lengte in te schatten en hou er uiteraard rekening mee dat 
je voor een langer vest meer garen nodig hebt. 

 
Niveau 
Breisters met enige ervaring 
 

Beginnende breisters kunnen dit vest breien zonder kabel. 
Volg de instructies *BEGINNER* in het rugpand. 

 
Gebruikte afkortingen 

GK Goede kant 

VK Verkeerde kant 

St Steek 

Re Recht 

Av Averecht 

 

Dit vest wordt volledig met 5 draden samen gebreid.  

Tips :  

1. Gebruik het binnenste en het buitenste eindje van 

2 bollen samen met het binnenste eindje van een 

3de bol. 

2. Laat je helpen door de zwaartekracht!  Leg je 

bolletjes in een tas of doos aan je voeten. 

3. Er worden geen kantsteken gebruikt.  Zorg er dus 

voor dat je je eerste steek telkens mooi strak 

aantrekt voor je verdergaat met de rest van de 

naald.  

  
Stekenproef  

10 x 10 cm = 9 steken x 13 toeren met 5 draden samen en 

naalden nr 10 

 
Gebruikte steken  

Rib 2/2 *2 re – 2 av* herhaal van *tot* 

Tricotsteek *1 toer re – 1 toer av* herhaal van *tot* 

Kabel zie ‘Rugpand’ 

http://www.hetbeterebolwerk.be/
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Bij dit patroon brei je best de voorpanden eerst wanneer je 

ze samen wil laten opgaan.  Zo hoef je weinig of geen 

bolletjes af te winden. 

Voorpanden 

De voorpanden moeten uiteraard het spiegelbeeld van 

elkaar zijn.   

Tips :  

Het handigst is om de 2 panden tegelijkertijd te breien, 

maar daarbij heb je natuurlijk veel bolletje om je heen 

liggen.    

1. Stop je bolletjes per pand elk in een schoendoos.   

2. Keer je werk bij de re naalden in wijzerzin en bij de 

av naalden in tegenwijzerzin.  

Brei je elk pand apart?  Duid dan zowel je mouw- als 

halsminderingen goed aan met steekmarkeerders. Wanneer 

je aan de mouwminderingen van je 2de pand start, leg je de 

panden naast elkaar op tafel met de GK naar je toe en check 

je dat je zeker aan de juiste kant start met je 

mouwminderingen. 

Boord : zet met naalden nr 10 per pand 24 / 26 / 28 / 30 / 

32 st op en brei 8 toeren rib 2/2.  Maten S, L en XXL : 

starten met 2 st av voor het 1ste pand en met 2 st re voor 

het 2de pand.  Maten M en XL: starten met 2 st re voor het 

1ste pand en met 2 st re voor het 2de pand. 

Brei verder met naalden nr 10. 

Toer 1 tem 12 / 20 / 28 / 28 / 28 tricotsteek.  Tel steeds de 

toeren boven de boord! 

Meet nu na of de juiste lengte voor jou bereikt is (zie tip bij 

‘Maatvoering’). 

Minderingen voor de mouwen: 

Toer 13 / 21 / 29 / 29 / 29 : 2 st minderen aan de 

buitenzijde van elk pand.  Dit doe je door 2 st re te breien, 1 

st af te halen, 1 st re te breien en de afgehaalde st over de 

gebreide st te halen.  Herhaal dit nog 1x en brei verder tot 

de laatste 6 st op je naald.  Brei 2 x 2 st samen en 2 st re.  

Hou dit principe aan voor alle mouwminderingen. 

Tip : duid deze mindering aan beide zijden van je werk aan 

met een steekmarkeerder zodat je straks de zijnaden 

perfect op elkaar kan naaien. 

Toer 15 / 23 / 31 / 31 / 31 : 1 st minderen aan elke 

mouwkant 

Toer 17 / 25 / 33 / 33 / 33 : 1 st minderen aan elke 

mouwkant 

Toer 19 / 27 / 35 / 35 / 35 : 1 st minderen aan elke 

mouwkant  

Start dan met de minderingen voor de hals aan de 

binnenzijden van de panden.  Dit doe je ook op 2 st van de 

kant door re te breien tot 4 steken voor het einde, 2 st 

samen te breien en de laatste 2 st re te breien.  Aan het 

begin van het andere pand brei je 2 st re, je haalt 1 st af, 

breit de volgende st en haalt de afgehaalde st over de 

gebreide st.  Brei verder tot het einde van de naald. 

Toer 21 / 29 / 37 / 37 / 37 : 1 st minderen aan elke halskant 

Toer 25 / 33 / 41 / 41 / 41: 1 st minderen aan elke halskant  

Toer 29 / 37 / 45 / 45 / 45 : 1 st minderen aan elke halskant 

Brei tricotsteek tot  

Toer 45 / 53 / 61 / 69 / 69 : kant alle st losjes af. 

 

Rugpand 

Boord : zet met naalden nr 10 46 / 50 / 54 / 58 / 62 st op en 

brei 8 toeren rib 2/2. 

*BEGINNERS* : Brei verder met naalden nr. 10 in 

tricotsteek.  Volg wel vanaf toer 13 / 21 / 29 / 29 / 29 de 

instructies voor de mouwminderingen. 

Brei verder met naalden nr 10 in tricotsteek met in het 

midden de kabel.  In de 1e toer meerder je de middelste 6 

steken tot 12 st door 2 st uit 1 st te breien.  Het handigst is 

dat je de kabel tussen steekmarkeerders plaatst.  Deze 

kabel loopt doorheen het volledige rugpand.   

De 1e toer na de boord ziet er dus als volgt uit :  

20 / 22 / 24 / 26 / 28 st re – plaats SM –  

6 st waarin je telkens 2 st uit 1 st breit = 12 st –  

plaats SM – 20 / 22 / 24 / 26 / 28 st re 

De kabel over 12 st brei je zo : 

1e toer re (GK) 

2e toer av  

3e toer zet 3 st op de kabelnaald en hou ze achter je werk - 
3 st re - brei de st van de kabelnaald – zet 3 st op 
de kabelnaald en hou ze voor je werk – 3 st re – 
brei de 3 st van de kabelnaald re 

4e toer av 

5e toer re 

6e toer av  

7e toer 3 st re – zet 3 st op de kabelnaald en hou ze achter 
je werk – 3 st re – brei de 3 st van de kabelnaald – 
3 st re 

8e toer av 

 Herhaal toer 1 tem 8 

 

Brei 12 / 20 / 28 / 28 / 28 toeren tricotsteek (met kabel). 

Toer 13 / 21 / 29 / 29 / 29 : 2 st minderen aan elke kant 

volgens hetzelfde principe als bij de voorpanden. 
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Tip : duid ook deze mindering aan beide zijden van je werk 

aan met een steekmarkeerder zodat je straks de zijnaden 

perfect op elkaar kan naaien. 

Toer 15 / 23 / 31 / 31 / 31 : 1 st minderen aan elke kant 

Toer 17 / 25 / 33 / 33 / 33 : 1 st minderen aan elke kant 

Toer 19 / 27 / 35 / 35 / 35 : 1 st minderen aan elke kant  

Brei verder in tricotsteek met kabel met de 42 / 46 / 50 / 54 

/ 58 st die nog op je naald staan tot je 44 / 52 / 68 / 68 / 68 

toeren hebt. 

*BEGINNERS* : kant alle steken af in toer 45 / 53 / 61 / 69 / 

69. 

Toer 43 / 51 / 59 / 67 / 67: 1 steek minderen aan elke kant 

van de kabel.  

Toer 45 / 53 / 61 / 69 / 69 : kant de 1ste 14 / 16 / 18 / 20 / 

22 st losjes re af - zet de 1ste 3 st op de kabelnaald voor het 

werk. Brei deze re samen met de volgende 3 steken.  Dit 

doe je door je linker breinaald en kabelnaald evenwijdig 

tegen elkaar aan te houden en met je rechter breinaald 

tegelijkertijd door de 1ste st op je kabelnaald en de 1ste st op 

je breinaald te steken en re te breien.  Je maakt van 6 

steken, dus weer 3 steken.  

Op gelijkaardige wijze zet je de volgende 3 st op de 

kabelnaald achter het werk. Brei deze re samen met de 

volgende 3 steken. Brei verder tot het einde van de naald. 

Toer 46 / 54 / 62 / 70 / 70 : kant de 1ste 13 / 15 / 17 / 19 / 

21 st losjes av af en brei av verder tot het einde van de 

naald. 

Toer 47 / 55 / 63 / 71 / 71 : kant de resterende 6 steken van 

de kabel losjes re af. 

Mouwen 

Maatvoering 

Neem dezelfde maat als degene die je voor het vest breit.  

Zie tip voor aanpassingen. 

 

Maat Lengte mouw 

S 42 cm 

M 48 cm 

L 46 cm 

XL 49 cm  

XXL 49 cm 

 
Tip : je kan de lengte van je mouwen zelf bepalen door 
minder of meer toeren te breien voor de minderingen voor 
de afkanting.   
Om de juiste lengte in te schatten, naai je de 
schoudernaden van je vest dicht en leg je ze op je 

schouders.  Laat iemand je helpen om te meten vanaf de 
schoudernaad tot de overgang van je pols naar je hand. 
 
Niveau 
Beginnende breisters  
 
Gebruikte afkortingen 

GK Goede kant 

VK Verkeerde kant 

St Steek 

Re Recht 

Av Averecht 

 

De mouwen worden volledig met 5 draden samen gebreid.  

Tips :  

1. Gebruik het binnenste en het buitenste eindje van 

2 bollen samen met het binnenste eindje van een 

3de bol. 

2. Laat je helpen door de zwaartekracht!  Leg je 

bolletjes in een tas of doos aan je voeten. 

3. Er worden geen kantsteken gebruikt.  Zorg er dus 

voor dat je je eerste steek telkens mooi strak 

aantrekt voor je verdergaat met de rest van de 

naald.  

 
Stekenproef  

10 x 10 cm = 9 steken x 13 toeren met 5 draden samen en 

naalden nr 10 

Gebruikte steken 

Rib 2/2 *2 re – 2 av* herhaal van *tot* 

Tricotsteek *1 toer re – 1 toer av* herhaal van *tot* 

 

Mouw (2x te breien) 

Boord : zet met naalden nr 8 18 / 24 / 24 / 30 / 30 st op en 

brei 8 toeren rib 2/2.   

Brei verder in tricotsteek met naalden nr 10 en tel vanaf 

hier steeds de toeren boven de boord. 

Toer 1 : brei re en brei uit elke 3de st 2 st (= 1 meerdering 

per 3 st = 24 / 32 / 32 / 40 / 40 st).   

Toer 5 : 1 st meerderen aan elke kant 

Toer 9 : 1 st meerderen aan elke kant 

Toer 13 : 1 st meerderen aan elke kant 

Toer 17 : 1 st meerderen aan elke kant 

Toer 21 : 1 st meerderen aan elke kant – dit is de laatste 

meerdering voor maat S (brei verder zonder meerderen tot 

toer 40) 

Toer 25 : 1 st meerderen aan elke kant 
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Toer 29 : 1 st meerderen aan elke kant – dit is de laatste 

meerdering voor maten M en L (brei verder zonder 

meerderen tot toer 44 voor M / 48 voor L) 

Toer 33 : 1 st meerderen aan elke kant 

Toer 37 : 1 st meerderen aan elke kant – dit is de laatste 

meerdering voor maten XL en XXL (brei verder zonder 

meerderen tot toer 52 voor beide maten) 

Meet nu na of de juiste lengte voor jou bereikt is (zie tip bij 

‘Maatvoering’). 

Toer 41 / 45 / 49 / 53 / 53 : kant de eerste 5 steken af en 

brei verder re 

Toer 42 / 46 / 50 / 54 / 54 : kant de eerste 5 steken af en 

brei verder av 

Toer 43 / 47 / 51 / 55 / 55 : kant alle resterende steken af 

Afwerking 

Sluit de schoudernaden met de matrassteek ➔ Google is 

your friend ;).  Er blijven in de hals dus 6 steken (kabel) 

open zoals bij een Bernadette vest. 

Kocht je het pakket met mouwen?  Naai dan nu de mouwen 

aan de panden. 

Sluit de (mouwen en) zijnaden ook met de matrassteek 

vanaf de boord tot aan de eerste steekmarkeerder. 

Stop de eindjes in.  Klaar! 

 

Blocken 

Je kan je vest natuurlijk meteen dragen, maar door te 

blocken krijg je een regelmatiger breiwerk en blijft je vest 

beter in vorm.  Dit doe je door je werk een uurtje te weken 

in wat lauw water en voorzichtig uit te knijpen of in een 

lege wastrommel te centrifugeren op laag toerental.  Leg je 

vest op een vlakke ondergrond mooi in model of speld je 

werk op een blocking- of yogamat op de gewenste 

afmetingen vast.   

Laat goed drogen en geniet van het moois dat je gemaakt 

hebt!  

 

Happy knitting! 

 

Heb je vragen?  Stuur een mailtje naar 

bea@hetbeterebolwerk.be met vermelding van het project 

dat je maakt en een foto van waar je een vraag over hebt. 

https://www.wolplein.nl/accessoires/brei-haak-accessoires/knitpro-blocking-matten
mailto:bea@hetbeterebolwerk.be

