andere helft in spiegelbeeld beëindigen.
Voorpand: als het rugpand br., echter
met nld. in structuurpatroon en een diepere hals. Voor het structuurpatroon na
de 14e (18e) nld. vanaf bieseinde met de
midd. 12 s. * 1 nld. structuurpatroon, 3
nld. av. tr., 1 nld. structuurpatroon, 3 nld.
av. tr., 1 nld. structuurpatroon, 15 nld. av.
tr., vanaf * 2x herh., dan nog 1 nld. structuurpatroon, 3 nld. av. tr., 1 nld. structuurpatroon, 3 nld. av. tr., 1 nld. structuurpatroon en 1 nld. av. tr. br. Voor de hals reeds
bij een armsgathoogte van 16 (17) cm =
34 (38) nld. (resp. na de laatste structuurpatroon-nld.) de midd. 14 s. afk. en beide
helften afzonderlijk verder br. Aan de binnenrand voor de rest van de ronding in
elke 2e nld. nog 1x 3 s., 1x 2 s. en 1x 1 s.
afk. De overige 11 (14) schouder-s. op de-

MODEL 43
V-TRUI IN AJOURPATROON MET
OPGEHAAKTE HALVE VASTEN
Maat 36/38 (42/44)
De gegevens voor maat 42/44 staan
tussen haakjes. Wanneer er maar 1
getal staat aangegeven, geldt dit voor
beide maten.
Materiaal: „Denim“ (88% katoen
(gemerceriseerd), 12% polyamide, ll. =
ca. 125 m/50 g): ca. 450 (500) g kaki/
wit (kl. 17); „Portofino“ (60% katoen,
40% polyamide, ll. = ca. 115 m/50 g):
ca. 50 g crème (kl. 2); breinaalden nr.
13

52

52
33

22,5(27)

MODEL 44

Mouw,
helft

11(12)

10

Tekenverklaring:
= kant-s. in knoopjesrand
= 1 s. r.
= 1 o.
= 2 s. r. samenbr.
= 2 s. overgehaald samenbr. = 1 s.
als bij het r. br. afh., de volg. s. r.
br. en de afgehaalde s. overhalen
= 3 s. overgehaald samenbr. = 2 s.
als bij het r. br. afh., de volg. s. r. br.
en de beide afgehaalde s. overhalen

7
5
3
1

21
(22)

Rugen
voorpand,
helft

(87) s. Na 52 cm = 150 nld. vanaf de
opzet alle s. ineens losjes afk.
Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien, de zijnaden telkens tot de markering. Nu met de haaknaald nr. 3,5 en
Denim de halsrand met telk. 1 t. v. en
hv. omhaken. Mouwen inzetten. Dan op
alle naden behalve de schoudernaden
telk. 1 rij hv. met de haaknld. nr. 3,5
en Portofino haken. Bovendien bij het
voorpand op de midd. s. tot 2 cm onder
het halsbegin 1 rij hv. met de haaknld.
nr. 3,5 en Portofino haken. Dan nog op
de voorste pas op dezelfde manier een
dwarse rij hv. boven het einde van de
verticale lijn haken. Op de achterste
pas op dezelfde hoogte dwars een rij
hv. haken.

Breipatroon

21(22)

1,5

14,5
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5; 1 haaknaald nr. 3,5.
Knoopjesrand: de 1e s. van elke nld.
als bij het recht br. afh. De laatste s. van
elke nld. r. br. Opgelet: alle randen met
knoopjesrand breien!
Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.
Ajourpatroon: vlg. het breipatroon br.
De getallen rechtsbuiten geven de hg.
nld. aan. In de tg. nld. de s. en o. av. br.
In de breedte de nld. met de s. voor de
1e pijl beginnen, het pg. = 8 s. tussen
de pijlen steeds herh., met de s. na de
2e pijl eindigen. Voor de duidelijkheid
zijn er 2 pg. getekend.In de hoogte
de 1e - 8e nld. 1x br., dan deze 8 nld.
steeds herh.
Halve vasten ophaken: hiertoe het
bolletje aan de binnenkant van het deel
leggen en de draad met de haaknaald
telkens naar de voorkant doorhalen.
Zo doorgaand de volgende lus door de
lus aan de voorkant halen, daarbij erop
letten, dat de gebreide delen niet gaan
trekken.
Stekenproef: 18,5 s. en 29 nld. ajourpatroon met nld. nr. 5 en Denim = 10 x
10 cm; 20 s. en 29 nld. tr. met nld. nr. 5
en Denim = 10 x 10 cm.
Rugpand: 85 (101) s. met nld. nr. 5

en Denim opzetten. In ajourpatroon br.
Na 33 cm = 96 nld. vanaf de opzet aan
weersz. het begin van de armsgaten
markeren en rechtdoor verder br. Bij
een armsgathoogte van 20,5 (21,5)
cm = 60 (62) nld. voor de ronde hals
de midd. 41 s. afk. en beide helften afzonderlijk verder br. Aan de binnenrand
voor de rest van de ronding in elke 2e
nld. nog 1x 2 s. en 1x 1 s. afk. Tegelijk
met de 2e halsmindering aan de buitenste rand voor de schouderafschuiningen 10 (14) s. afk., dan nog in de 2e
nld. 1x 9 (13) s. afk. Nu zijn de s. van de
ene helft verbruikt. De andere helft in
spiegelbeeld beëindigen.
Voorpand: als het rugpand br., echter
met v-hals. Hiertoe bij een armsgathoogte van 6 (7) cm = 18 (20) nld. de
midd. s. afk. en beide helften afzonderlijk verder br. Aan de binnenrand voor de
afschuining in elke 2e nld. 23x 1 s. afk.
Daartussen de schouders aan de buitenste rand op dezelfde hoogte als bij
het rugpand schuin afwerken. Nu zijn de
s. van de ene helft verbruikt. De andere
helft in spiegelbeeld beëindigen.
Mouwen: 39 s. met nld. nr. 5 en Denim opzetten. Dan in ajourpatroon br.,
daarbij na en voor de kant-s. nog telk.
1 s. in tr. invoegen. Aan weersz. voor de
afschuiningen in de 7e (5e) nld. vanaf
de opzet 1 s. in tr. meerd., dan in elke
8e nld. 6 (0)x telk. 1 s. en in elke 6e nld.
nog 15 (23)x telk. 1 s. in tr. meerd. = 83

9,5(14)

2

39
(40)

zelfde hoogte als bij het rugpand afk. De
andere helft in spiegelbeeld beëindigen.
Afwerken: delen spannen, bevochtigen
en laten drogen. Naden dichtnaaien. Nu
met de haaknld. nr. 3,5 de halsrand met
1 t. kreeft-s. (= v. van links naar rechts)
omhaken. Voor de franjes in het voorpand ca. 20 cm lange draden afknippen. Elke franjerij bestaat uit 6 franjes.
Per franje 2 draden met de stompe borduurnaald steeds om elke 2e s. van de
bovenste structuurpatroonnld. van een
strook doorhalen. Dan elke franje verticaal door de telkens 3 dwarsdraadjes
van de afgehaalde o. halen, zie ook modelafbeelding. Tenslotte de franjes mooi
recht afknippen, zodat de uiteinden tot
de zoombies resp. tot de volgende patroonstreep eronder komen.

TOPJE IN RIBBELPATROON MET
FRANJES
Maat 36/38 (40/42)
De gegevens voor maat 40/42 staan
tussen haakjes. Wanneer er maar 1
getal staat aangegeven, geldt dit voor
beide maten.
Materiaal: „Alcanto“ (70% polyes-

ter, 30% polyamide, ll. = ca. 125 m/50
g) van Lana Grossa: ca. 150 (200) g
safraangeel (kl. 9); breinaalden nr. 10;
1 haaknaald nr. 8.
Knoopjesrand: de 1e s. van elke nld.
als bij het recht br. afh. De laatste s. van
elke nld. r. br. Opgelet: alle randen met
knoopjesrand breien!
Ribbelpatroon: hg. en tg. nld. recht br.
Stekenproef: 12 s. en 12 nld. ribbelpatroon met nld. nr. 10 = 10 x 10 cm.
Rugpand: 32 (38) s. met nld. nr. 10
opzetten. Ribbelpatroon met knoopjesrand breien. Voor de afschuining aan de
rechterrand in de 2e nld. (= tg. nld.) vanaf
de opzet aan het einde van de nld. voor
de kant-s. 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje meerd. In de volg. hg. nld. aan
het begin van de nld. na de kant-s. 1 s.
r. gedraaid uit het dwarsdraadje meerd.
Deze meerderingen nog 11x in elke volg.
tg. nld. en 11x in elke volg. hg. nld. herh. =
56 (62) s. Dan rechtdoor verder br. Na 38
cm = 46 nld. vanaf de opzet aan weersz.

voor de armsgaten 1 s. afk., dan in elke
2e nld. nog 6x 1 s. afk. = 42 (48) s. Nu
weer rechtdoor verder br. Bij een armsgathoogte van 18 (19) cm = 22 (24) nld.
voor de ronde hals de midd. 16 s. afk. en
beide helften afzonderlijk verder br. Aan de
binnenrand voor de rest van de ronding in
elke 2e nld. nog 1x 2 s. en 2x 1 s. afk.
Bij een halshoogte van 6 cm = 8 nld. de
overige 9 (12) schouder-s. afk. De andere
helft in spiegelbeeld beëindigen.
Voorpand: in spiegelbeeld t.o.v. het
rugpand br. en met diepere hals. Hiertoe reeds bij een armsgathoogte van 11
(12) cm = 14 (16) nld. de midd. 8 s.
afk. en beide helften afzonderlijk verder
br. Aan de binnenrand voor de rest van
de ronding in elke 2e nld. nog 1x 4 s.,
6

7(9)

10

4x 1 s. afk. De overige 9 (12) schouder-s. aan de buitenste rand op dezelfde hoogte als bij het rugpand afk. De
andere helft in spiegelbeeld beëindigen.
Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien. Nu met de haaknld. nr. 8 de halsrand en de armsgatranden met telk. 1 t.
v. losjes omhaken. Aan de schuine kant
van voor- en rugpand telk. 12 franjes inknopen. Per franje 3 draden van telkens
55 cm afknippen en dubbelnemen. Dan
met de haaknaald de nu gevormde lus
een stuk door de gebreide rand halen.
De uiteinden van de draden door de lus
steken en de franje strak aantrekken. In
elke 2e nld. 1 franje inknopen. De uiteindelijke franje is ca. 27 cm lang.
10

7(9)

6

6
7

24
(25)

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.
Gevallen steek: 1 s. vanaf de opzet tot
het einde van het breiwerk in tr. br. Dan
bij het afkanten laten vallen en tot de
opzet oplossen. Bij het afkanten uit het
laatste draadje 1 s. r. breien en tegelijkertijd afk.
Stekenproef: 11 s. en 18,5 nld. gerstekorrel met gevallen steken en nld. nr.
10 = 10 x 10 cm, na het laten vallen
van de steek gemeten.
Rugpand: 61 s. met nld. nr. 10 opzetten. In de volg. indeling br.: kant-s.,
* 5 s. gerstekorrel, 1 s. tr. (= gevallen
steek), vanaf * 8x herh., 5 s. gerstekorrel, kant-s. Na 30 cm = 56 nld.
vanaf de opzet aan weersz. het begin
van de armsgaten markeren en rechtdoor verder br. Bij een armsgathoogte
van 22 cm = 42 nld. alle s. recht afk.,
daarbij de tr.-s. als gevallen steken als
beschreven br. De midd. 25 s. voor de
rechte halsrand markeren. De telkens

18 s. aan weerszijden gelden voor de
schouders.
Voorpand: als het rugpand br.
Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien, de zijnaden telkens tot de markering en de schoudernaden telk. 15 cm,
eveneens telkens tot de markering. Nu
met de haaknld. nr. 4 aan de armsgatranden telkens 50 v. haken, daarbij telkens aan de zijnaad beginnen. Dan voor
de biezen nog telk. 6 t. v. aanvoegen.
De biezen beëindigen. Nu aan de opzetrand van voor- en rugpand een boord in
vasten aanhaken. Hiertoe aan de linkerzijnaad beginnen en op elk deel samenhangend telk. 46 vasten haken = 92 v.
Voor de boord nog eens 6 rijen haken,
hiertoe met telk. 1 l. keren. Deze telt niet
als steek. Daarna de boord beëindigen.
De boordnaad dichtnaaien.

11
(12)

Rugen
voorpand
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12,5

(9,5-11,5)
7,5
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26(30)

56

Rugen
voorpand,
helft

20,5
(21,522,5)

35,5
(34,533,5)

MODEL 46
14

52

15

22

Rugen
voorpand,
helft
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MODEL 45

3

3
19

TOPJE IN GERSTEKORREL MET
GEVALLEN STEKEN
Maat 36 tot 40
Door de royale vorm past het model
voor alle aangegeven maten.
Materiaal: „Primavera“ (100% katoen, ll. = ca. 170 m/100 g) van Lana
Grossa: ca. 400 g naturel/zilvergrijs/
grijsgroen/pastelgroen (kl. 109); brei-

10

naalden nr. 10; 1 haaknaald nr. 4.
Knoopjesrand: de 1e s. van elke nld.
als bij het recht br. afh. De laatste s. van
elke nld. r. br. Opgelet: alle randen met
knoopjesrand breien!
Gerstekorrel: afw. 1 s. r., 1 s. av. br. De
s. in elke nld. laten verspringen.

TOPJE IN KABELSTRUCTUURPATROON
Maat 34 (38 – 42)
De gegevens voor maat 38 staan tussen haakjes voor, voor maat 42 na het
dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle
drie de maten.
Materiaal: „365 Yak“ (66% katoen,
22% polyamide, 12% yak, ll. = ca.
145 m/50 g) van Lana Grossa: ca. 300
(350-400) g camel (kl. 16); breinaalden nr. 5; 1 haaknaald nr. 3,5.
Knoopjesrand: de 1e s. van elke nld.
als bij het recht br. afh. De laatste s. van
elke nld. r. br. Opgelet: alle randen met
knoopjesrand breien!
Kabelstructuurpatroon: vlg. het brei-

20(22-24)

patroon br. De getallen rechtsbuiten
geven de hg. nld. aan, linksbuiten de
tg. nld. In de breedte de nld. met de s.

Tekenverklaring:
= kant-s.
= 1 s. r.
= 1 s. av.
= 1 o. op de naald nemen en 1 s. av.
br.
= 6 s. naar links kruisen: 2 s. op
een hulpnld. voor het werk leggen,
daarbij de o. laten vallen, de volg.
2 s. r. en de volg. 2 s. av. br., dan
de 2 s. van de hulpnld. av. br.

Breipatroon
8
6
4
2

7
5
3
1
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