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VEST
Maat 1-2-3-4

Benodigdheden

Kwal. CELTIC,
Tartan = 12-13-15-16 bln.,
kwal. TWEED,
Haan = 5-6-7-7 bln.,
2 breinld. nr. 6,
1 donkergroen blaadje,
oranje en groene sprookjeswol, 
1 drukkertje.

Gebruikte steken

RIBBELST., nld. nr. 6.
GESTR. FANTASIEST., nld. nr. 6. Over 
een aantal st. deelbaar door 3 + 2.
1e nld. (goede kant), Haan : *2 st. r., 
1 st. afh. en hierbij av. insteken, draad 
achter het werk*, van * tot * herh., eind. 
met 2 st. r.
2e nld., Haan : r.
3e nld., Tartan : 1 st. r., *1 st. afh.,  
2 st. r.*, van * tot * herh., eind. met 3 st. 
r. i.p.v. met 2.
4e nld., Tartan : r.
5e nld.: vanaf de 1e nld. herh.

Proeflapje

Een vierkant van 10 cm in fantasiest. = 
15 st. en 28 nld.
Belangrijk :  zie blz. 2.

Uitvoering

RUGPAND : Met Tartan 68-74-80-86 st. 
opzetten en 2 nld. ribbelst. br. Verder br. 
in gestr. fantasiest. en hierbij aan beide 
kanten elke 18e nld. 3 maal 1 st. afk.,  
13 nld. over de overige 62-68-74-80 st. 
br. en hierbij aan beide kanten elke 18e 
nld. 3 maal 1 st. meerd.
U krijgt 68-74-80-86 st.

Armsgaten : Op 42-43-43-44 cm (120-
122-122-124 nld.) tot. hoogte aan beide 
kanten elke 2e nld. afk.:
Maat 1 : 2 maal 2 st. en 3 maal 1 st.
Maat 2 en Maat 3 : 2 maal 2 st. en  
4 maal 1 st.
Maat 4 : 3 maal 2 st. en 3 maal 1 st.
Er zijn 54-58-64-68 st. over.
Schouders en hals : Op 18-19-21- 
22 cm armsgathoogte (170-176-180-
186 nld. tot. hoogte) aan beide kanten 
elke 2e nld. afk.:
Maat 1 : 2 maal 5 st. en 1 maal 6 st. 
Maat 2 : 2 maal 6 st. en 1 maal 5 st.
Maat 3 : 2 maal 6 st. en 1 maal 7 st. 
Maat 4 : 2 maal 7 st. en 1 maal 6 st.
Tegelijk de middelste 14-16-18-20 st. 
afk., dan aan beide kanten elke 2e nld. 
2 maal 2 st. 
RECHTERVOORPAND : Met Tartan 44-
47-50-53 st. opzetten en 2 nld. ribbelst. 
br. Verder br. in gestr. fantasiest. en 
hierbij links afk. en meerd. als voor het 
rugpand.
REVERS : Op 22 cm (60 nld.) tot. 
hoogte in een nld. Tartan op de goede 
kant van het werk br.: 1 st. av., 1 st. afh., 
hierbij av. insteken en de draad voor het 
werk laten, de draad achter het werk 
plaatsen en verder br.: 2 st. r., 1 st. afh. 
en de nld. uitbr.
2e nld., Tartan : de laatste 2 st. nu av. 
br.
3e nld., Haan : 2 st. av., 1 st. av. afh. en 
de draad voor het werk, de draad achter 
het werk plaatsen en verder br.: 2 st. r., 
1 st. afh. en de nld. uitbr.
4e nld., Haan : de laatste 3 st. nu av. 
br.
5e nld., Tartan : 1 st. av., 1 st. av. afh. 
en de draad voor het werk, 2 st. av., 
de draad achter het werk plaatsen en 
verder br.: 1 st. afh., 2 st. r. en de nld. 
uitbr.
6e nld., Tartan : de laatste 4 st. nu av. 
br.
7e nld., Haan : 2 st. av., 1 av. st. afh. 
en de draad voor het werk laten, 2 st. 
av., de draad achter het werk plaatsen 
en verder br.: 1 st. afh., 2 st. r. en de nld. 
uitbr.
8e nld., Haan : de laatste 5 st. nu av. 
br.
Zo verder br. en nog 4 keer elke 4e nld. 
en 12-13-14-15 keer elke 6e nld. links  
1 st. méér br. voor de revers.
Armsgat en schouder : Links als voor 
het rugpand.
Hals : 14-15-17-18 cm armsgathoogte 
(160-166-170-176 nld. tot. hoogte) 
rechts elke 2e nld. 1 maal 13-14-15- 
16 st., 1 maal 4 st., 1 maal 2 st. en  
2 maal 1 st. afk.
LINKERVOORPAND : In spiegelbeeld 
br.
De revers voor de kraag over de 2 st. 
links beginnen.
MOUWEN : Met Tartan 40-40-42-44 st. 

opzetten en 2 nld. ribbelst. br. Verder br. 
in gestr. fantasiest. en hierbij beginnen 
voor :
Maat 1 en Maat 2 : met 1 st. afh., dan 
volgens de beschrijving, in de 3e nld.:  
2 st. r. i.p.v. 1.
Maat 3 : met 1 st. r. i.p.v. met 2, in de  
3e nld.: van * tot *.
Maat 4 : volgens de beschrijving.
Op 12 cm (34 nld.) tot. hoogte aan beide 
kanten meerd.:
Maat 1 : 6 maal 1 st. elke 14e nld. 
Maat 2 : 7 maal 1 st. elke 12e nld. 
Maat 3 : 3 maal 1 st. elke 10e nld. en  
5 maal 1 st. elke 10e nld.
Maat 4 : 6 maal 1 st. elke 10e nld. en  
3 maal 1 st. elke 8e nld.
U krijgt 52-54-56-62 st.
Op 42-43-43-43 cm (118-120-120- 
120 nld.) tot. hoogte aan beide kanten 
elke 2e nld. afk.:
Maat 1 : 1 maal 2 st., 14 maal 1 st. en 
2 maal 2 st. 
Maat 2 : 1 maal 2 st., 15 maal 1 st. en 
2 maal 2 st.
Maat 3 : 1 maal 2 st., 17 maal 1 st. en 
2 maal 2 st.
Maat 4 : 2 maal 2 st., 17 maal 1 st. en 
2 maal 2 st.
De overige 142st. in één keer afk.
KRAAG : Met Tartan 62-68-74-77 st. 
opzetten en gestr. fantasiest. br. 
Op 6 cm (16 nld.) tot. hoogte aan beide 
kanten op 1 st. uit de kant elke 2e nld. 
5 maal 1 st. mind. (= rechts 1 st. r., 2 st. 
samen r. br.: links, als er nog 3 st. op de 
linkernld. staan 1 overh., 1 st. r. br.).
De overige 52-58-64-67 st. in één keer 
afk.
AFWERKING : De naden sluiten. De 
kant van de afgekante st. van de kraag 
langs de hals naaien en hierbij beginnen 
op 6 cm uit de rand van het voorpand. 
Het drukkertje op 22 cm hoogte naaien. 
De sprookjeswol in het blaadje drukken, 
dan rondom een draad Tartan drukken 
en een draad Haan indrukken om de 
bladnerven te vormen (zie foto). Het 
blaadje op het rechtervoorpand naaien, 
ter hoogte van het drukkertje.

= 1 st. rechte tricotst. HAAN

= 1 st. rechte tricotst. TARTAN

= 1 st. afhalen HAAN

= 1 st. afhalen TARTAN
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