MODEL 20
TRUI MET BREED BOORDPATROON EN
RIBBELPATROON · 4 Capi · 4 Capi Color
Maat 36/38 (40/42 – 44/46)
De gegevens voor maat 40/42 staan tussen
haakjes voor, voor maat 44/46 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle drie de maten.
Materiaal: „4 Capi“ (87% katoen, 13%
polyamide, looplengte 135 m/50 g) van
Lana Grossa: ca 250 (300 - 350) g naturel
(kl. 6); „4 Capi Color“ (87% katoen, 13%
polyamide, looplengte 135 m/50 g) van Lana
Grossa: ca. 150 (200 - 250) g naturel/ja-

degroen/turkoois/olijf (kl. 104); breinaalden
nr. 7,5 en 8.
Opgelet: alles in de betreffende kleur met
dubbele draad breien!
Knoopjesrand: de 1e s. van elke nld. als bij
het recht br. afhalen. De laatste s. van elke
nld. r. br. Opgelet: alle delen met knoopjesrand breien!
Breed boordpatroon: in hg. nld. afw. 4 s.
r., 4 s. av. br. In de tg. nld. de s. br., zoals ze
zich voordoen.
Ribbelpatroon: hg. en tg. nld. r. br.
Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.
Stekenproef: 12,5 s. en 15,5 nld. breed
boordpatroon met nld. nr. 8 en dubbele
draad = 10 x 10 cM, 12,5 s. en 17,5 nld.
ribbelpatroon met nld. nr. 8 en dubbele
draad = 10 x 10 cm; 14 s. en 16 nld. tr. met
nld. nr. 8 en dubbele draad = 10 x 10 cm.
Rugpand: 62 (68 - 72) s. met nld. nr. 7,5 en
dubbele draad in naturel/jadegroen/turkoois/
olijf opzetten. Eerst 10 cm = 19 nld. breed
boordpatroon br., daarbij met 1 tg. nld. en
na de kant-s. met 4 s. r. (3 s. av. - 1 s. r.)
beginnen, aan het einde van de nld. voor de
kant-s. met 4 s. r. (3 s. av. - 1 s. r.) eindigen.
In het midden liggen er aan de voorkant 4 s. r.
Dan * met nld. nr. 8 en dubbele draad in naturel 8 cm = 14 nld. ribbelpatroon br. Daarna
met nld. nr. 8 en dubbele draad in naturel/
jadegroen/turkoois/olijf 9 cm = 14 nld. breed
boordpatroon in de indeling als vanaf het begin br. De strepen- en patroonvolgorde vanaf *
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Voorpand: als het rugpand
br., echter met split in het
begin. Hiertoe eerst in 2 delen br. en telk. bij met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 4 s.
31 (34 - 36) s. met nld. nr. 7,5 en dubbele r. beginnen, aan het einde van de nld. voor
draad in naturel/jadegroen/turkoois/olijf op- de kant-s. met 4 s. r. eindigen. Dan met
zetten. Dan telkens 10 cm = 14 nld. breed nld. nr. 8 in tr. verder br. Aan weersz. voor
boordpatroon br., daarbij de s. in de bij het de afschuiningen in de 5e nld. vanaf het
dragen rechterhelft als bij het rugpand in de boordeinde 1 s. meerd., dan in elke 4e nld.
1e tg. nld., in de bij het dragen linkerhelft als 6 (7 - 4)x 1 s. en in elke 2e nld. nog 0 (0 - 5)x
vanaf het rugpandmidden tot het nld.-einde telk. 1 s. meerd. = 52 (54 - 58) s. Na 23 cm
indelen. Zo liggen er aan de voorkant in het = 38 nld. vanaf het boordeinde aan weersz.
midden telk. 1 rechte s. en de kant-s. Ver- voor de platte mouwkop 5 s. afk., dan in elke
volgens de s. samenvoegen en het voorpand 2e nld. nog 3x 5 s. afk. In de volg. nld. de
over beide helften als het rugpand voortzet- overige 12 (14 - 18) s. afk.
ten en beëindigen.
Afwerken: delen spannen, bevochtigen en
Mouwen: 38 s. met nld. nr. 7,5 en dubbele laten drogen. Naden dichtnaaien, de schoudraad in naturel opzetten. Voor de boord 8 dernaden aan weersz. telk. 9 (11 - 13) cm.
cm = 15 nld. breed boordpatroon br., daar- Mouwen inzetten.
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MODEL 21
PONCHO IN BOORDPATROON · Alcanto
Print
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.
Materiaal: „Alcanto Print“ (70% polyester, 30% polyamide, looplengte 125 m/50
g) van Lana Grossa: ca. 250 (300) g beige/
grège/pastelgroen (kl. 202); 1 rondbreinld.
nr. 12, 60 cm lang; 1 haaknaald nr. 7 om de
franjes in te knopen.
Boordpatroon met dieper gestoken
steken: vlg. het breipatroon br. De getallen
rechtsbuiten geven de hg. nld. aan, linksbuiten de tg. nld. In de breedte met de s. voor
de eerste pijl beginnen, het pg. = 2 s. tussen
pijlen steeds herh., eindigen met de s. na de
2e pijl. De telk. 3 s. met grijze ondergrond
aan weersz. gelden telkens voor de patentrand, daarbij de draad in de tg. nld. telkens
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Tekenverklaring:
= 1 s. r.
= 1 s. av.
= 1 s. als bij het av. br. afh., daarbij de
draad voor de s. verder leiden
= 1 dieper gestoken rechte s.: in de s.
5 nld. dieper insteken, daarbij de nld.
daartussen oplossen en de s. losjes r.
br., zodat het patroon in de hoogte niet
gaan trekken.
strak aantrekken. In de hoogte de 1e - 6e
nld. 1x br., dan deze 6 nld. steeds herh.
Stekenproef: 6 s. en 21 nld. boordpatroon
met nld. nr. 12 = 10 x 10 cm.
Opgelet: de pijl in het patroonschema geeft
de breirichting aan!
Voor- en rugpand: dwars aan één stuk
breien!. Met het voorpand beginnen. Hiertoe 43 s. met de rondbreinld. nr. 12 opzetten. Eerst 1 tg. nld. av. s. br. Dan in boordpatroon met diepgestoken s. en patentranden
in de gegeven indeling br. Na 130 (140) cm
= 273 (295) nld. vanaf de opzet de s. losjes
afk., zoals ze zich voordoen.
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Afwerken: delen spannen, bevochtigen en
laten drogen. Nu dubbelvouwen en aan een
zijrand de naad 23 cm vlg. patroonschema
dichtnaaien. De 20 cm links van de naad
blijven voor de halsrand, de 22 (27) cm
rechts van de naald voor het split open. Nu
aan de korte kanten telk. 41 franjes inknopen. Per franje 2 draden van telk. ca. 50 cm
afknippen. De draden dubbelnemen en nu
de gevormde lus met de haaknld. een stuk
door de gebreide rand halen. De uiteinden
van de draden door de lus steken en de franje strak aantrekken. De uiteindelijke franje is
ca. 24 cm lang.

RAGLANVEST IN NETPATROON ·
Portoﬁno
Maat 36 tot 40 (42/44)
De gegevens voor maat 42/44 staan tussen
haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle aangegeven maten.
Materiaal: „Portoﬁno“ (60% katoen, 40%
polyamide, looplengte 115 m/50 g) van Lana
Grossa: ca. 600 (650) g beige (kl. 14); breinaalden nr. 3,5 en 4,5; 1 rondbreinld. nr. 3;
1 haaknld. nr. 3,5; 5 parelmoeren knopen
van Union Knopf, art. 46286, kl. 38 groenbeige, 15 mm ø.
Knoopjesrand: de 1e s. van elke nld. als bij
het recht br. afhalen. De laatste s. van elke
nld. r. br. Opgelet: alle randen met knoopjesrand breien!
Boordpatroon: in de hg. nld. afw. 1 s. r. gedraaid, 1 s. av. br. In de tg. nld. de s. br., zoals
ze zich voordoen.
Netpatroon: vlg. het breipatroon br. De getallen rechtsbuiten geven de hg. nld. aan,

