Babyvestje
Dit vestje wordt van boven naar beneden gebreid. Het voordeel van het starten bovenaan is
dat je kunt zien hoe het gaat worden. De grootte van het vestje wordt namelijk bepaald
door de diepte van de raglan "naad". Voor de kleinere maten zijn 5 knoopsgaten genoeg.
Als je de afstand meet tussen het eerste en tweede knoopsgat, dan heb je een idee hoe
lang de het vestje zal zijn. Bij dunner garen brei je meer ribbels tussen de knoopsgaten.
Het patroon is beschreven voor het breien met naalden met knop. Uiteraard kan het heel
makkelijk aangepast worden naar een rondbreinaald. Dit zal extra aangegeven worden
tussen haakjes.
Materiaal:
- ± 70 gram sokkenwol voor de kleinste maat zoals hieronder beschreven, het
voorbeeld is gebreid met de Basic Sock Silk van Wol met Verve (420 meter per 100
gram)
- Naalden 3 en 3.5 of passend bij de gekozen wol.
- 5 knoopjes
Maat: Pasgeboren, tot 1 maand. Bij gebruik van een dikker garen (bijvoorbeeld 6-draad
sokkenwol) wordt het vestje groter en is het geschikt voor 3 maanden +.

Afkortingen:
r = recht
av = averecht
st = steek/steken

Instructies:
Zet 76 steken op met naald 3 mm.
Naald 1: (goede kant): r 5 voor de knoopbies, r 2, av 2 herhalen tot de laatste 5 st. voor het
eind van de naald, r 5 voor de bies.
Naald 2: r 5 voor de bies, av 2, r 2 herhalen tot de laatste 5 st. voor het eind van de naald, r
5 voor de bies.
Naald 3 en 4: Herhaal deze twee naalden nog 1 keer.
Naald 5 (knoopsgat):
Jongen: r 2, omslag, r 2 samenbreien, r 1, de steken breien in boordsteek zoals in toer 1 t/m
4.
Meisje: brei deze toer als naald 1, tot 5 st voor het eind, r 2, omslag, r 2 samenbreien, r 1.
Een knoopsgat breit u om de 9 ribbels (18 naalden) in totaal 5 voor deze kleine maat.
Naald 6 en 7: Herhaal toer 1 en 2.
Brei nu verder met naald 3,5 mm. In deze toer verdelen we het werk in lijf- en armdelen.
Naald 8: r 5 voor de bies , av 10 voor het voorpand, r 2 voor de "raglan", av 6 voor de
mouw, r 2 voor de "raglan", av 26 voor de rug, r 2 voor de "raglan", av 6 voor de mouw, r 2
voor de "raglan", av 10 voor het voorpand, k 5 voor de bies.
Naald 9 meerderen raglan:
Brei 5 st r voor de pas, brei tot 2st voor de raglan (dat zijn de r 2 st), brei 2 steken uit de
volgende steek (insteken, omslaan, doorhalen, niet af laten glijden: brei een tweede steek uit
de achterste lus). Er is 1 steek gemeerderd, er komt geen gat in het breiwerk. Brei 1 r, av 2,
meerder in de volgende steek weer een steek. Brei de toer verder zoals de steken zich
voordoen maar meerder bij iedere 2 av van de raglans zoals hier omschreven bij de eerste
raglan.
Naald 10: r 5, av 11, r 2, av 8 voor de mouw, r 2, av 28, r 2, av 8, r 2, av 11, r 5.
Naald 11: meerder op dezelfde manier als naald 9.
Naald 12: brei op dezelfde manier als naald 10……….
Herhaal dit tot er 56 st op de naald staan voor de rug (raglans niet meerekenen) en 36 voor
elke mouw. Brei je dit op naalden met knop dan gaan we nu de steken herverdelen en
breien we eerst de mouwen. Bij het breien met een rondbreinaald is het praktischer om eerst
het lijfdeel verder te breien.
Instructies voor naalden met knop:
Vergeet niet om de 9 ribbels een knoopsgat te maken zoals eerder omschreven!
Zet de steken van het voorpand t/m 1 av steek van de raglan op een hulpdraad.
Brei de steken van de mouw en de steken van het rugpand t/m 1 av van de volgende mouw.
Zet na het breien van dit deel de steken van het rugpand op een draad (1 av en 56 st en 1
av). Brei de steken voor de mouw ( 1 av en 36 st en 1av). Zet de steken van het voorpand
op een draad.
Brei de mouwen tot de juiste lengte ( ongeveer 36 naalden), eindig met 8 naalden r 2, av 2
en hecht de steken af.
Zet de steken van de voorpanden en rugpand op de naald en brei het lijf tot de juiste lengte
(ga hierbij uit van in totaal 5 knoopjes om de 9 ribbels, zorg ervoor dat er nog 2 ribbels
gebreid worden na het laatste knoopsgat). Eindig met 8 naalden r 2 en av 2 (brei nog
steeds de eerste en laatste 5 steken recht voor de bies/knoopbies) en hecht de steken af.
Hecht de losse draadjes af en naai de knopen vast.

Instructies voor de rondbreinaald:
Vergeet niet om de 9 ribbels een knoopsgat te maken zoals eerder omschreven!
Brei de steken van het voorpand steken recht, t/m 1 av steek van de 1e raglan,
Zet 1 av van de raglan, de steken van de mouw en 1 av van de volgende raglan op een
hulpdraad. Brei recht over 1 av, over de steken van het achterpand (56 steken), en over1
av van de volgende raglan. Zet 1 av van de raglan, de steken van de mouw en 1 av van de
volgende raglan op een hulpdraad. Brei de rest van de toer (voorpand) recht.
De rest van het voorpand kun je recht breien of een deel met ribbels, al naar gelang je
voorkeur. Brei het lijf tot de juiste lengte (ga hierbij uit van in totaal 5 knoopjes om de 9
ribbels, zorg ervoor dat er nog 2 ribbels gebreid worden na het laatste knoopsgat). Eindig
met 8 naalden r 2 en av 2 en hecht de steken af.
Zet de steken van de eerste mouw weer op de rondbreinaald en verdeel het aantal over 2
zijden van de naald, eventueel kun je ze verdelen over 4 sokkenaalden. Brei de mouwen tot
de juiste lengte ( ongeveer 36 naalden), eindig met 8 naalden r 2, av 2 en hecht de steken
af.
Hecht de losse draadjes af en naai de knopen vast.

