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We noemden dit thema vrij gemakkelijk vesten, omdat we niet meer woorden 

nodig hebben om onze lievelingen aan te kondigen. Of het nu gaat om 

een vervanger voor de jas, een oversized vest of vest met een centuur, 

ze hebben allemaal 1 ding gemeen: het zijn onmisbare kledingstukken. 

Of het gaat om een statement te maken, of omdat deze echt nodig is. 

Vesten heeft men niet genoeg! De colbertjes en spijkerjasjes kunnen 

deze winter in de kast blijven, deze winter wint u eigen gebreide vest(en). 

DE NIEUWSTE 
VESTEN
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KABELS IN KOMBINATIE  

met een parelpatroon en een 

klassieke sjaalkraag zijn echt 

niet nieuw! Maar gebreid met 

dit garen weer helemaal 

modern! Dit buisgaren is veel 

lichter als het lijkt en toch is 

het gemaakt om met dikke 

naalden te breien, zodat u snel 

klaar bent. Het ideale project 

om in de wintervakantie te 

breien. Model 1 · Lala Berlin 

Lovely Cotton.
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DIT KLASSIEKE VEST wordt 

gebreid als rechthoek en zo 

samen genaaid dat de 

mouwen ontstaan. Het is  

echt super makkelijk en door 

de breedte krijgt het een 

nochalant effect. Om het nog 

comfortabeler te maken 

hebben we er een  

sjaalkraag aangebreid.  

Model 2 · Cool Air Fine. 
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WOW! MATERIAALMIX, 

kleurenmix wij hebben alles 

gemixt, wat ons in de handen 

kwam. Omdat we zo goed op 

gang waren hebben we er ook 

een hippe afwerkrand aan 

toegevoegd. Model 3 · Piuma, 

Lala Berlin Furry, Peloso, Mia 

& Brigitte No. 2 Tweed. 
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KNOPEN? KNOOPSGATEN? 

Beide overschat! De  

rand wordt recht gebreid, een 

kleine ronde hals en  

alles wordt bij elkaar 

 gehouden door een centuur.  

Model 4 · Only Tweed. 

GIOIA GLANST SUBTIEL een 

heel klein beetje en heeft door 

de looplengte van 380m op 

100 g een bijzonder lang 

kleuren verloop. Meer dan 

gewoon rechts gebreid heeft 

dit garen dan ook echt niet 

nodig. De kleuren spreken  

voor zich! Model 5 · Gioia.
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DIT IS NIET ZOMAAR een  

trui met vleermuismouwen. 

Nee eigenlijk is het een trui  

om je warm, behaagelijk en 

ontspannen in te voelen. 

Dit is een trui die toch iedereen 

in de kast wil, alleen al  

door er naar te kijken gaat  

ons hart sneller kloppen.  

Model 6 · Smokey & Silkhair.
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DEZE GEWELDIG CAPE  

met een opvallende kraag  

zal iedereen goed staan!!  

En dan hebben we het nog  

niet over de glitters gehad.  

Model 7 · Lala Berlin Shiny.
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TOT NU TOE was geel in uw 

gaderobe voor de zomer 

gereserveerd? Daar brengen 

wij verandering in, juist voor 

die saaie donkere herfstdagen 

vinden wij kleur belangrijk! 

Voor een goed humeur zorgt 

deze kleur dan ook nog. Wilt u 

zich nog niet aan geel wagen, 

felroze of turkoois is ook een 

optie. Model 8 · Cool Air. 
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HET VEST is zo overlapt dat 

ondanks de ontbrekende 

mouwen het net onder polsen 

valt. Super handig: u moet dan 

twee delen minder breien. En 

toch valt het vest super mooi. 

Model 9 · Alta Moda Alpaca. 

COMFORTABELER als dit 

kledingstuk, een Mix van 

poncho met gebreide armen  

en een oversized trui, gaat 

niet. U gooit het over, armen 

warm maar toch vrij en  

een flateuze V-hals zorgt  

voor het chique effect. 

Model 10 · Cool Air Fine. 
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DE PONCHO hebben we naar de categorie vesten verschoven omdat de functie bijna hetzelfde is. Er is 1 groot voordeel en dat is de universele pasvorm. Slechts 1 rechthoek breien, 

niet naar maattabellen kijken en dan nog een naad op de schouder: Klaar! Model 11 · Mia.
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STEEK U vinger op wanneer  

u het verschrikkelijk vindt om 

mouwen aan te naaien? U? 

Super, dan is dit model 

ontworpen voor u. De mouwen 

worden namelijk gelijk 

aangebreid. De zijnaad konden 

wij helaas niet weg laten,  

maar die valt ook niet zo op. 

Model 12 · Brigitte No. 2. 

WIJ HOUDEN van onze 

nieuwheid PIUMA, van de 

kleuren krijgen we geen 

genoeg. Op het eerste zicht 

lijken de kleuren zeer donker 

met een beetje kleur. Wanneer 

u vaker kijkt ziet u elke keer 

iets nieuws. Wij verwonderen 

ons elke keer over hoe fijn 

genuanceerd en nobel de 

verschillende gradaties zijn.  

Model 13 · Piuma. 
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LANA GROSSA 

ABOUT BERLIN

Met onze ABOUT BERLIN tijdschriften, 

presenteren wij een andere mode dan dat u 

van ons gewend bent. Hier dansen wij mee 

met de onconventionele, jong en internationaal 

levendige mode van de metropool Berlijn.  

De passende modellen hebben exclusive 

jone Berlijnse ontwerpers, die elke dag Berlijn 

ervaren, ontworpen voor ons. Het nieuwste 

tijdschrift verschijnt half September.  
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Niet de trend volgen maar een eigen stijl ontwikkelen is de nieuwe trend. Een eigen stijl die perfect bij uzelf past kan zeer duurzaam 

zijn. Men vermijdt verkeerde aankopen, heeft langer zijn favoriete stuk en inversteert sneller in stukken van goede kwaliteit. 

Zeer duidelijk is dat weelderig een van de trends voor de komende winter is. 

We waren meteen verliefd op de oversized vesten, omdat ze zo eenvoudig zijn 

en er zo casual uitzien.Volumineuze en dikke garens zorgen er voor dat het 

project snel af is en het u coole vest bijna gelijk kunt showen. Bij uitstek 

geschikt zijn de garens van de LALA BERLIN familie zoals LALA BERLIN 

LOVELY CASHMERE, dat ongelooflijk zacht is, LALA BERLIN LOVELY 

COTTON, wat ondanks het hoge katoengehalte niet zwaar is, omdat we een 

buisconstructie gevuld hebben met fijne vlokken. LALA BERLIN CHUNKY 

zullen alle beginners van houden. Het breit sneller dan men kijken kan en heeft 

een geweldig kleurenpalet met interessante spray-varianten. 

De trend die blijft bestaan is die met tweedgarens en kwaliteiten, die een zeer 

gestructureerde oppervlak en een interessante draai hebben. Als u hier eenmaal 

met alle groenvarianten gebreid heeft, zien andere mensen groen van jaloezie door 

alle mooie kledingstukken die u heeft gemaakt. GIOIA en LUCIA bieden kleurrijke 

mat- / glanseffecten en een interessante structurering die er met de simpelste 

patronen het mooist uitziet. BENESSERE is enigszins gemêleerd en door zijn hoge 

katoenmix een garen dat het hele jaar comfortabel te dragen is. Ook FUSIONE 

heeft door de lichte toon in toon melange een levendige optiek. Gebreid met 

naaldsterke 6 is het zeer geschikt voor outdoor modellen.

De nieuwe retro-look is voor sommige leeftijdsgroepen iets om aan te wennen. 

Onze kinderen dragen plots merken, van het grote printlabel op de borst die wij zelf 

dertig jaar geleden trots droegen. Dus precies hetzelfde hoeft het niet terug te 

komen, maar grafische elementen, oversized cuts en vooral felle kleuren als een uni 

of met elkaar gecombineerd, heb iets onverslaanbaar jong, fris en cool. Uitproberen 

is het waard! Onze LALA BERLIN FURRY geeft het jaren '70 gevoel, helemaal 

terug. Niet gelijk helemaal in voor een heel outfit, alleen voor een accessoire is het 

ook zeer goed te gebruiken. MIA en TRESETA zijn beide garens met een lichte 

glans en - zoals de naam al aangeeft- zijdemixen. De kleuren zijn helder, waardoor 

ze perfect zijn voor vrolijke strepen en patronen. PIUMA is prima te breien met 

dikkere naalden, maar blijft vederlicht en zorgt door zijn donkere met licht bedekte 

schaduw kettinggarenstructuur voor intense kleureffecten.

TRENDS 

EN 
TRENDGAREN
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OP BENESSERE zijn we toch echt een  

beetje trots. Het mengsel van katoen en 

baby-alpaca met een klein polyamide-

gehalte, is zo mooi gekruld dat je een 

voorstelling krijgt van die lieve kamelen die 

hun wol vriendelijk aan ons hebben 

geschonken. Model 14 · Benessere. 
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PASTEL
OM VAN TE HOUDEN ZO MOOI

Delicate kleuren en sorbet 
tinten hebben altijd iets 
vrouwelijks, speels en 

romantisch, maar zijn ook 
erg vleiend, elegant en 
absoluut tijdloos. Het is 

daarom de moeite waard 
in materialen zoals zijde en 
kasjmier te investeren, een 

goede kwaliteit overleeft 
iedere Mode trend. En dan 
is uw trui, niet alleen een trui 

in Pasteltinten maar een 
investering in de toekomst.
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EEN DROOM! Om deze droom 

te verwezenlijken heeft u wel 

een beetje geduld nodig! Maar 

hier voor krijgt u dan een trui 

die zorgt voor jaloerse blikken.

Model 15 · Slow Wool Lino. 
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HET GEMAKKELIJK RECHTS-LINKS PATROON krijgt een interessante structuur die ingewikkelder lijkt vanwege de extreem losse en met grote naalden gebreide steken, 

voor deze combinatie is dit garen gemaakt. Na een paar rijen kunt u het patroon uit uw hoofd. Model 16 · Lala Berlin Lovely Cashmere. 
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NET BEGONNEN en de  

trui is alweer klaar. Absoluut  

het juiste project voor 

beginners, dat zo casual is  

dat u deze winter zeker een 

paar in verschillende kleuren  

in de kast kan gebruiken.  

Model 17 · Lala Berlin Furry. 

ZO GEMAKKELIJK IS LUXE. 

Kruis rechts gebreide delen, 

dikke naalden, snel klaar  

en een super nobele, zachte 

Cashmere. Het beste is om 

gelijk verschillende kleuren 

 in te slaan, want voordat  

u het weet is het brei plezier 

alweer voorbij. Model 18 · Lala 

Berlin Lovely Cashmere & 

Cashmere 16 Fine.
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WAT LIJK ALS EEN eenvoudige rib is een tweekleurig borduurpatroon. Slim, toch? Zo komt de kleur goed tot 

zijn recht en het creëert interessante verticale strepen. Model 19 · Fatto & Peloso.
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KORAAL is een van 

Modekleuren dit seizoen.  

Wij denken dat dit ook  

erg gerechtvaardigd is omdat 

het van alles iets heeft,  

niet te pastel, maar niet  

te opzichtig; opvallend, maar 

niet opdringerig; discreet,  

maar alles behalve saai. 

Proberen is het zeker waard!  

Model 20 · Mia & Silkhair. 



DIT SEIZOEN HOUDEN WIJ van grote en extra lange truien die soms zelfs doorgaan als een jurk. "Veel helpt veel", zegt men soms. In dit geval de helpt veel wol en de royale 

lengte van de jurk zeker tegen de winterblues en de koele, donkere herfst. Model 21 · Lala Berlin Shiny.
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EEN ONTWERP dat niet precies beschreven kan worden. Noem het zoals u het wilt, cape, poncho of toch een vest. Dit model met oversized mouwen plus duimgaten is 

comfortabel en erg hip ook. Model 22 · Peru Tweed. 
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