
Snel geVICste voorjaarsvest 
 

Wat heb je nodig: 
- 20 bollen By Claire Soft mix color 042 - taupe  
- Rondbreipennen nr. 6 met een minimale draadlengte van 80 cm. 
- Haaknaald nr. 5 
- Schaar 
- Naald 
 
Goed om te weten: 
- Alle pennen zijn recht gebreid. 
- Haal steeds de eerste steek recht van je pen (dus niet breien). 
- De goede kant van je werk is de kant waar je draad zich aan de linkerkant bevindt. 
- Wil je een grotere of kleinere maat, speel dan met het stekenaantal. 
 
Beschrijving voor maat 36/38: 
- Zet 65 steken op en brei ongeveer 180 pennen recht = 90 ribbels 
- Zet voor de mouw weer 65 steken op, op je vrije breipen. 
- Brei na het opzetten van deze steken verder aan het pand. 
- Aan het eind van het pand ga je door met het opzetten van weer 65 steken. 
- Je heb nu in totaal 195 steken op je pennen staan. 
- Brei 36 pennen = 18 ribbels. 
- Kant aan de goede kant van je werk, precies in het midden,15 steken af. 
- Brei 36 pennen = 18 ribbels. 
- Kant aan de goede kant van je werk, aan beide kanten 65 steken af. 
- Brei de voorpanden afzonderlijk van elkaar af (eventueel op gewone pennen of 
 met een kortere rondbreidraad). Brei hiervoor weer 180 pennen recht = 90 ribbels. 
- Kant je werk af. 
 

Zet het vest in één keer in elkaar met de matrassteek. Werk van het uiteinde van de mouw en het uiteinde van 
het pand naar de oksel toe. 
 
De boord: 
De boord bestaat uit reliëfstokjes. Reliëfstokjes haak je voor- of achterlangs 
om een steek heen. Je haakt als het ware om de ‘pilaar’  van het stokje. 
 
L: losse 
RSTKV: reliëfstokje voorlangs 
RSTKA: reliëfstokje achterlangs 
 

1. Haak in elke ribbel een stokje, te beginnen met drie lossen (230 stokjes + 3 lossen in totaal). 
Het kan zijn dat jij een stokje meer of minder hebt… 

2. Keer, 2L, *1RSTKV, 1RSTKA*, herhaal ** tot einde rij. 
3. Keer, 2L, *1RSTKA, 1RSTKV*, herhaal ** tot einde rij. 
Herhaal rijen 2 en 3 totdat je ongeveer 6 rijen hebt gehaakt of zover als dat je mooi vindt. 
 

Hecht de draadjes af (daar waar kan in de zijnaden), naai er eventueel 
een leuk label op en je ‘snel geVICste voorjaarsvest’  is klaar! 

 
Veel succes! 
 
 
 
Ontwerp: Victoria te Kloese - @pluskus 


