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venpatroon met naald nr. 4 zijn 10 x 10 cm.
Stola: zet 139 st. op met naald nr. 4 in kl. 151 Brei 1 terugg.
nld. r. Brei verder in het golfpatroon als volgt: knotjeskantst., begin
vlgs.teltekening, herhaal 8 x het rapport, eindig vlgs. teltekening,
knotjeskantst. Brei 1 maal nld. 1 tm 6, brei 21 maal nld. 7 tm 20,

brei 1 maal nld. 7 tm 16. Dit is het midden van de stola. Brei verder
met kleur 155. Brei 1 maal nld. 17 tm 20, brei 21 maal nld. 7 tm
20, brei 1 maal nld. 7 tm 18. Kant de st. r. af.
Afwerking: leg de stola op maat onder een vochtige doek en laat
drogen.

Teltekening

Rapport = 14 st.

Tekenverklaring:
= 1 st. r.
= 1 st. ribbels: heen- en terugg. nld. r. br.
= 1 omslag
= 2 st. r. samenbr.
= 1 overhaling (= haal 1 st. r. af, brei de volg. st. r.
en haal de afgeh. st. over de gebreide st. heen)

Rapport = 17 st.

Model 5
STOLA
Gomitolo Denim Inca
Afmetingen 60 x 200 cm
Materiaal: Lana Grossa Gomitolo Denim Inca (80% katoen, 20% polyamide,
looplengte 740 m/200 g), 400 g mintturquoise/lichtblauw/roze/rood/wijnrood/turquoiseblauw/umbra (kl. 157);
breinaald nr. 4 en 1 haaknaald nr. 3,5.
Basispatroon: st-aantal deelbaar door
10 + 1 + kantst. Zie teltekening 2. Alleen de heeng. nld. zijn getekend. Brei
in de terugg. nld. alle st. en omslagen av. Herhaal steeds de 1e
tm 16e nld. Brei de meerderingen voor de punt van de stola vlgs.
teltekening 1 brei de minderingen voor de punt van de stola vlgs.
teltekening 3. OPGELET: brei aan weerszijden 1 kantst. Deze zijn op
de teltekeningen niet getekend.
Kettingkantst: heeng. nld.: brei de 1e st. verdraaid r. haal de

laatste st. av. af houd daarbij de draad
achter het werk. Terugg. nld.: brei de 1e
st. verdraaid av., haal de laatste st. av.
af houd daarbij het draad voor het werk.
Stekenproef: 20 st. en 30 nld. in het
basispatroon met naald nr. 4 zijn 10 x
10 cm.
Stola: zet 5 st. met naald nr. 4 op en brei
1 terugg. nld. av. Brei aan weerszijden de
kettingkantst. br. Brei en meerder nu, voor
de punt, volgens telpatroon 1, brei 1 x nld.
1 tm 34, herhaal vervolgens steeds nld. 19
tm 34 totdat er 133 st. zijn. Brei nu verder volgens teltekening 2 tot een
totale hoogte van + 165 cm, eindig met een 14e nld. Brei en minder
nu, voor de punt van de stola volgens teltekening 3, herhaal steeds nld.
1 tm 16 en eindig met nld. 1 tm 34 (= 5 st.). Kant de st. af.
Afwerking: Leg de stola op maat onder een vochtige doek en laat
drogen. Haak langs de hele stola met haaknld. 3,5 1 toer v.

Teltekening 1

Rapport = 16 nld.

3 st. + kettingkantst.
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Teltekening 2

Rapport = 16 nld.
Helft stola

Rapport = 10 st.

Tekenverklaring:
= 1 st. r.
= 1 omslag, brei deze in de terugg. nld. av.
= 2 omslagen, brei in de terugg. nld. de 1ste
omslag av. en de 2e omslag verdraaid av.
= 2 st. r. samenbr.
= 1 enkele overhaling (= 1 st. r. afh., de volg.
st. r. br., dan de afgeh. st. daar over halen)
= 1 dubbele overhaling (= 1 st. r. afh., 2 st. r.
samenbr., dan de afgeh. st. daar over halen)
= 1 dubbele overhaling (= 1 st. r. afh., 2 st. r.
samenbr., dan de afgeh. st. daar over halen)
= 3 M re zusstr.

Teltekening 3
3 st. + kettingkantst.

Rapport = 16 nld.

Model 6
VEST
Gomitolo Denim
Maat 36/38, 40/42 en 44
De getallen voor maat 40/42 en 44 staan tussen
haakjes. Staat er maar een getal dan geldt dit
voor alle maten.
Materiaal: Lana Grossa Gomitolo Denim
(80% katoen, 20% polyamide, Looplengte 740
m/200 g), 200 (400 – 400) g donkerjeans (kl.
8); breinaald Nr. 4,5 en 1 haaknaaldl nr. 3,5,
2 drukknopen van PRYM (Art. 341166, zwart,
doorsnede 11 mm.)
Basispatroon: st.aantal deelbaar door 3 +
kantst. Zie teltekening. De heen- en terugg. nld.
zijn getekend. De st. zijn getekend zoals ze gebreid worden. Herhaal steeds nld. 1 tm 4.
Kettingkantst.: Heeng. nld.: brei de 1e st. verdraaid r. en haal de
laatste st. av. af met de draad achter het werk. Terugg. nld.: brei de 1e
st. verdraaid av. en haal de laatste st. av. af met de draad voor het werk.
Geaccentureerde minderingen: Rechter rand: kantst., 1 enkele
overhaling (= haal de 1e st. r. af, brei de volg. st. r. en haal de afgeh.
st. over de gebreide st. heen. Linker rand: brei 2 st. r. samen, kantst.
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Stekenproef: 16,5 st. en 23 nld. in het basispatroon met breinaald 4,5 zijn 10 x 10 cm.
Rugpand: zet 95 (101 – 107) st. op met naald nr.
4,5 en brei de 1ste terugg. nld. av. Brei in het basispatroon verder als volgt: kantst, herhaal 30 (32
– 34) x het rapport eindig volgens de teltekening,
kantst. Brei tot een hoogte van 30 cm. Zet er nu,
voor de mouwen, aan beide kanten 9 st. bij op =
113(119-125) st. Brei de gemeerderde st. mee in
het basispatroon. Let op: brei nu aan beide kanten
de kettingkantsteek. Brei tot een totale hoogte van
49(50-51) cm. Kant nu, voor de hals, de middelste
39 st. af en brei ieder deel afz. verder. Kant aan de
halszijde in elke 2e nld. nog 1 x 2 en 1 maal 1 st.
af. Kant bij een totale hoogte van 50(51-52) cm,
aan de andere zijde, voor de schouder, elke 2e nld. 1 x 12(13-14) st. en
2 x 11(12-13) st. af. Brei het andere deel in spiegelbeeld.
Linker voorpand: zet 41 (44 – 47) st. met naald nr. 4,5 op en brei
de 1ste terugg. nld. av. Brei in het basispatroon verder als volgt: kantst,
herhaal 12 (13 – 14) x het rapport eindig volgens de teltekening, brei
1 kettingkanst. Brei een kettingkanst. langs de linker rand = sluitingsrand. Minder aan de linkerzijde, voor de V-hals, met geaccentueerde

