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ABOUT BERLIN NO. 7
Model 29
VEST

Maat 36 tot 40 (42 tot 46)
De gegevens voor maat 42 tot 46 staan tussen haakjes.
Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor
alle aangegeven maten.

telk. 1 s. meerd. = 64 (70) s. De gemeerderde s. aan weersz.
logisch in het patentpatroon opnemen. Na 28 cm = 96 nld.
vanaf boordeinde met nld. nr. 7 afwisselend 2 nld. av. tr. en 2
nld. tr. br. Na 8 cm = 18 nld. [met 2 nld. av. tr. eindigen] vanaf
patenteinde alle s. ineens losjes afk.
Materiaal: Lana Grossa garen „Brigitte No. 2“ (47 % (baby) al- Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Nu
AB-8-31v
glatt links mitnr.
Patentärmeln,
metJacke
de rondbreinld.
5,5 uit de verticale voorpandranden
paca, 45 % katoen, 8 % scheerwol (merinoswol), looplengte
Gr.nr.
36 bis
und
42 bis 46
en40
de
schuine
halsranden telk. 149 (153) s. opnemen. Voor
140 m/50 g): ca. 500 (550) g natuurwit (kl. 16); breinaalden
de biezen boordpatroon inStrickschrift
hg. en tg. nld. br., daarbij telkens
5,5, 6,5 en 7, 1 rondbreinaald nr. 5,5, 80 cm lang.
met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 1 s. av. beginnen, aan het
einde van de nld. voor de kant-s. met 1 s. av. eindigen. Bij telk.
Boordpatroon: afwisselend 1 s. r., 1 s. av. br.
6 cm = 17 nld.
Averechte tricotsteek: hg. nld. av. s., tg. nld. r. s. br.
3 bieshoogte de s. losjes afk., zoals ze zich voor2 doen. Naden dichtnaaien, de zijnaden telkens tot de markeTricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.
1
Patentpatroon: vlg. het breipatroon br. De getallen rechtsbui- ring en erop letten, dat voor de hals middenachter 17 cm vrij
ten geven de hg. nld. aan. Het getal linksbuiten geeft de tg. blijven. Mouwen inzetten.
nld. aan. In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl beZeichenerklärung:
ginnen, het pg. [= 2 s.] tussen de pijlen doorgaand br., eindi- Tekenverklaring:
=
kant-s.
=
1 Rand-M
gen met de s. na de 2e pijl. Voor de duidelijkheid zijn er 2 pg.
Mr.re
==11 s.
getekend. In de hoogte de 1e – 3e nld. 1x br., dan de 2e en
Mmet
mit 11Uo.
li abh.
==11 s.
av. afh.
3e nld. doorgaand herh.
Breipatroon
=
M
und
U
re
zus.-str.
=
de
s.
en
o.
r.
samenbr.
Stekenproef: 15,5 s. en 21 nld. av. tr. met naalden nr. 7 = 10 x
10 cm; 15,5 s. en 34 nld. patentpatroon met naalden nr. 6,5 =
10 x 10 cm.

AB-8-31v Jacke glatt lin
Gr. 36 bis 40 und 42 bis 4

2

3

1

Rugpand: 102 (108) s. met nld. nr. 5,5 opzetten. Voor de boord
5 cm = 15 nld. boordpatroon br., daarbij met 1 tg.AB-8-31v
nld. begin- Jacke glatt links mit Patentärmeln, Gr. 36 bis 40 und 42 bis 46
nen. Aansluitend av. tr. met nld. nr. 7 verder br. Na 42 cm = 88
nld. vanaf boordeinde aan weersz. het begin van de armsgaten markeren en tegelijkertijd aan weersz. voor de over8
6,5
20(22)
hangende schouders 1 s. meerd., dan in elke 10e nld. nog 3x
3
telk. 1 s. meerd. = 110 (116) s. Bij 20 (22) cm = 42 (46) nld. armsgathoogte aan weersz.voor de schouderafschuiningen 10 s.
afk., dan in elke 2e nld. nog 3x telk. 11 (12) s. afk. In de volg.
20
nld. de overige 24 s. voor de rechte halsrand afk.
(22)
Linkervoorpand: 41 (44) s. met nld. nr. 5,5 opzetten. Voor de
36
boord 5 cm = 15 nld. boordpatroon br., daarbij met 1 tg. nld.
en na de kant-s. met 1 s. av. beginnen. Aansluitend av. tr. met
20(22)
nld. nr. 7 verder br. De markering voor het begin van het armsRückengat en de meerderingen voor de overhangende schouder
und
aan de rechterrand op dezelfde hoogte als bij het rugpand
8
Vorderteil,
Rugpand,
uitvoeren. Reeds na 29 (31) cm = 62 (66) nld.
vanaf boordeinhelft
Hälfte1 s. afk., dan in
de aan de linkerrand voor de halsafschuining
Linkervoorpand
elke 6e nld. nog 9x telk. 1 s. afk. Daartussen bij 20 (22) cm = 42
42
Mouw,
(46) nld. armsgathoogte aan de rechterrand voor de schouhelft
derafschuining 11 (12) s. afk., dan in elke 2e nld. nog 2x telk. 29
41
28
(31)
12 (13) s. afk. Nu zijn alle s. verbruikt.
Rechtervoorpand: in spiegelbeeld t.o.v. het linkervoorpand
br.
Mouwen: 40 (42) s. met nld. nr. 5,5 opzetten. Voor de boord 5
cm = 15 nld. boordpatroon br., daarbij met 1 tg. nld. begin5
5
5
nen. Aansluitend in patentpatroon met nld. nr. 6,5 verder br.
Aan weersz. voor de afschuiningen in de 3e (11e) nld. vanaf
8(9)
12(13)
7
25(27)
2,5
boordeinde 1 s. meerd., dan in elke 8e (6e) nld. nog 11(13)x

*

Zeichenerklärun

= 1 Rand-M
= 1 M re
= 1 M mit 1 U li a
= M und U re zu
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= 1 M li

uiteindelijke franje is in het midden ca. 25 cm, aan de
zijranden ca. 20 cm lang.

ABOUT BERLIN NO. 7

= 12 M nach li verkreuzen: 6 M auf 1 Hilfsnd. vor
die Arbeit legen, die 6 folg. M re str., dann die 6
M der Hilfsnd. re str.

Model 29
VEST

Afkortingen

Stekenproef

aan weersz. = aan weerszijden; afb. = afbeelding;
afh. = afhalen; afk. = afkanten; afw. = afwisselend;
av. = averecht; av. tr. = averechte tricotsteek; br. =
breien; cm = centimeter; db.st. = dubbel stokje; g =
gram; gedr. = gedraaid; gelijkm. verd. = gelijkmatig
verdeeld; hg. nld. = heengaande naald; h.st. = half
stokje; hv. = halve vaste; herh. = herhalen; kant-s.
= kantsteek; kl. = kleur; l. = losse; ll. = looplengte;
m = meter; meerd. = meerderen; midd. = middelste;
mind. = minderen; nld. = naald; nr. = nummer; o.
= omslag; ø = diameter; opz. = opzetten; pg. = patroongedeelte; s. = steek; samenbr. = samenbreien;
st. = stokje; t. = toer; tg. nld. = teruggaande naald;
tr. = tricotsteek; v. = vaste; vlg. = volgens; volg. =
volgende

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een
lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat
bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu
bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm
het aantal steken in de breedte en het aantal naalden
in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet
met de gegevens in de beschrijving overeenkomt,
dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen:
als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los
en neem je dunnere breinaalden (½ tot heel nummer);
als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je
dikkere breinaalden.
Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd
de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek
vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het

model. Neem de gegevens van het model dat je wilt
breien, als uitgangspunt.
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