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de st. in het midden van de broekspijpen verdelen en
alleen over de achterste 42 (46/50) st. in t. werken.
Daarbij 3x in elke 2e t. steeds 3 st. b.k. stil leggen, dit
betekent in verkorte t. werken, en bij het keren 1 omsl.
op de naald nemen. Dan weer over alle st. in rd. breien.
Daarna 1 rd. r. br., daarbij de omsl. van de verkorte t.
met de st. daarvoor r. overgetrokken sa.br. resp. met de
st. daarna r. sa.br. Daarna in het boordpatroon verder
werken. Bij 27 (31/35) cm totale hoogte van de voorkant
van de broek alle 84 (92/100) st. afk.
Afwerking: pijpnaden sluiten.
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MODEL 3
BAL · BABY SOFT
Maten 10,5 cm doorsnee
Materiaal: Lana Grossa Baby Soft (60%
polyamide, 40% katoen, looplengte 150
m/50 g) 50 g roze (kl.
13) en 50 g wit (kl 1);
breinaalden nr. 3,5;
vulwatten.
Tricotst. av.: heeng. t.
av., terugg. t. r.

Stekenproef: tricotst. av. met naalden nr. 3,5: 19 st. en
31,5 t. = 10 x 10 cm.
De bal bestaat uit 4 apart gebreide delen. 1e deel
(2x): 8 st. met naalden nr. 3,5 met roze opzetten en
tricotst. av. br. Voor de vormgeving in elke 2e t. 6x steeds
2 st. b.k. erbij opzetten = 32 st., dan in de volg. 4e t. 1x
2 st. en in elke 2e t. 5x steeds 2 st. b.k. afk. = 8 st. In de
volg. t. ov. 8 st. afk.
2e deel (2x): als het 1e deel, echter met wit br.
Afwerking: de delen aan elkaar naaien (altijd afwisselend 1x roze en 1x wit), daarbij voor het deﬁnitieve
sluiten van de laatste naad met vulwatten opstoppen,
dan pas de naad sluiten.

MODEL 4
MUTS · BABY SOFT
Hoofdomvang
33
(35/37) cm
De aanduidingen voor
de grotere maten
staan tussen haakjes.
Staat er maar een aanduiding, dan geldt die
voor alle maten.
Materiaal: Lana Grossa
Baby Soft (60% polyamide, 40% katoen,
looplengte 150 m/50 g)
50 g zacht pink (kl. 6); set breinaalden zonder knop nr. 3,5.

Ribbels r.: 1 rd. av., 1 rd. r. afgewisseld.
Tricotst. r.: in rd. altijd r.
Patroonvolgorde: 7 rd. ribbels r., * 6 rd. tricotst. r., 8 rd.
ribbels r., vanaf * 4x maken, = 63 rd.
Stekenproef: patroonvolgorde met Baby Soft met naalden nr. 3,5: 19 st. en 46 rd. = 10 x 10 cm.
Muts: 68 (72/76) st. met naalden nr. 3,5 opzetten en
in de patroonvolgorde br. Volgens de patroonvolgorde
tricotst. r. verder werken en gelijktijdig gelijkmatig verdeeld 4x steeds 1 st. mind. = 64 (68/72) st. Deze minderingen op dezelfde plaatsen in elke rd. nog 14 (15/16)
x net zo maken. = 8 st. De ov. 8 st. met de draad in
elkaar trekken.

11

