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Maat 36/38 (40/42)
De gegevens voor de grotere maat staat tussen haakjes.
Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor beide maten.
Materiaal: Lana Grossa “Fourseason” (45 % bio wol (merino
extra fijn), 40 % bio katoen, 15 % rec. cashmere, looplengte
105 m/50 g): ca. 50 g lichtblauw (kl. 1), Lana Grossa “Brigitte
No. 4” (80 % katoen, 20 % (baby) alpaca, looplengte 110
m/50 g): ong. 100 g lila (kl. 7) en ecru (kl. 1), Lana Grossa
“Per Fortuna” (74 % bio katoen, 26 % polyamide, looplengte 190 m/50 g): ong. 50 (100) g pink (kl. 3) en Lana Grossa
“About Berlin Funky” (83 % katoen, 17 % polyamide, looplengte 130 m/50 g): ong. 100 (150) g crème (kl. 2) en ong.
50 g pink (kl. 17) en oranje (kl. 15); 1 haaknaald nr. 4 en 4,5.
Materiaal- en patroonmix A: haak volgens haaktekening A
in heen- en teruggaande t. De getallen links zijn de tg. t., de
getallen rechts zijn de hg. t. Haak de 1e v. van de 1e t. in de
2e l. vanaf de haaknld. begin deze en elke volgende t. met 3 l.
als vervanging van het 1e stk. Begin met de s. voor het grijs
weergegeven rapport, haak steeds het rapport en eindig met
de s. na het grijze vlak. Voor de duidelijkheid zijn er meer rapporten getekend. Haak in de 1e – 5e t. alleen stk. met Funky
pink. Haak in de 6e – 9e t. het ajourpatroon met Brigitte lila.
Haak in de 6e t. de stk. van het rapport van het ajourpatroon
steeds in elke 2e s. van de vorige t. (zie tekening). Haak in de
7e – 9e t. de stk. steeds om de l. van de vorige t. Let op: kijk
bij het ajourpatroon steeds goed naar het begin en einde van
de t. Haak in de 10e – 15e t. alleen stk. met Funky crème.
Haak in de 10e t. de stk. steeds op de stk. en om de losse
van de vorige t. (zie tekening) om op het juiste aantal steken te
komen van voor het ajourpatroon. Haak de 16e – 19e t. in
filetpatroon met Fourseason lichtblauw, haak daarbij in de 16e
t. steeds 1 rapport over 5 s. van de vorige t. Haak in de volgende 3 t. de patroon s. precies boven elkaar (zie tekening). In
de 20e t. komen 5 rapporten van het ajourpatroon precies
boven 2 rapporten van het filetpatroon (zie haaktekening).
Haak de 20e – 25e t. ajourpatroon met Brigitte ecru. Haak de
21e – 25e t. op dezelfde wijze als de 7e – 9e t. Haak bij de
kleurwisseling de laatste s. van de oude kleur al met de nieuwe kleur, dit geeft een prefecte kleurovergang. Haak 1x t. 1 –
25 in de hoogte.

Materiaal- en patroonmix B: haak volgens haaktekening B.
Haak op dezelfde wijze als materiaal- en patroonmix A, hierbij
is t. 25 de laatste t. van A. Haak de 26e – 29e t. met Per Fortuna en afw. in v. en stk. In de 26e t. komen op ieder het rapport van het ajourpatroon 3 v. Zo worden automatisch s.
gemeerderd om het breedte verschil van het materiaal in
evenwicht te brengen. Haak 1x t. 26 – 29 in de hoogte.
Materiaal- en patroonmix C: haak volgens haaktekening C.
Haak op dezelfde wijze als materiaal- en patroonmix A. De
haaktekening geeft vanaf t. 38 tot t. 41 aan weerszijden de
minderingen voor armsgaten aan. Haak t. 36 en 37 met Brigitte lila in ajourpatroon. Haak t. 38 en 39 met Brigitte ecru. Haak
de 40e – 43e t. met Per Fortuna en haak zoals getekend afw.
v. en stk. Haak t. 44 met Brigitte lila in ajourpatroon en sla (zie
tekening) steeds 2 stk. van de vorige t. over, dit om het breedte verschil van het materiaal in evenwicht te brengen. Haak 1x
t. 36 – 44 in de hoogte.
Minderen van meerdere steken: haak aan het begin van de
nld. de s. met hv. over, haak aan het einde van de nld. de s.
niet.
Stekenproef: 13,5 stk. en 6 t. met About Berlin Funky en
haaknld. 4 = 10 x 7 cm; 6 rapporten = 18 s. en 4 t. gaatjespatroon met Brigitte No. 4 en haaknld. 4,5 = 9 x 4 cm; 16 s.
en 4 t. filetpatroon met Fourseason en haaknld. 4,5 = 10 x 4
cm; 21,5 v./stk. en 4 t. met Per Fortuna en haaknld. 4 = 10
x 2,5 cm.
Rugpand: haak 65 (71) l. + 1 keerlosse met Funky pink en
haaknld. 4. Haak volgens materiaal- en patroonmix A = na de
1e t. 65 (71) s. Let op: houd de materiaal- en kleurwisseling
goed in het oog. De haaknld. wisseling is als volgt: t. 1 – 5 en
t. 10 – 15 met haaknld. 4, t. 6 – 9 en 16 – 25 met haaknld.
4,5. In het ajourpatroon zijn steeds 31 (34) rapporten. Herhaal
in het filetpatroon het rapport tot er 3 s. aan het einde van de
t. over zijn. Sluit hierna de t. af zoals getekend met 3 stk. Let
in het volgende ajourpatroon erop dat u het gelijke aantal rapporten haakt als in 2e patroon streep vanaf het begin van het
rugpand. Haak tot een hoogte van 27 cm en ga verder met
materiaal- en patroonmix B met Per Fortuna en nld. 4. Haak
de 26e t. zoals beschreven = 95 (104) s. Haak 2,5 cm vanaf
de laatste patroon wisseling resp. tot en met t. 29. Haak nu
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met Funky crème en nld. 4 t. 10 – 15. Sla hierbij 36 (39)x in de
1e t. 1 s. van de vorige t. over = 59 (65) stk. U heeft nu in
totaal 35 t. gehaakt. Haak aansluitend in ajourpatroon met Brigitte lila en nld. 4,5 vanaf t. 36 verder met materiaal- en
patroonmix C = 28 (31) rapporten. Na de minderingen voor de
armsgaten zijn er nog 22 (25) rapporten in het ajourpatroon.
Hierdoor heeft u bij de v. en stk. met Per Fortuna en nld. 4 in
de 42e en 43e t. 68 (77) s. Haak voor de hoogte van het
armsgat verder in patroon. Let op: in de bijbehorende patronen blijft het s. aantal hetzelfde. Haak de 44e en 45e t. in
ajourpatroon met Brigitte lila en nld. 4,5. Haak de 46e en 47e
t. met Funky oranje in stk. en nld. 4. Haak de 48e en 49e t.
met Brigitte ecru in ajourpatroon en nld. 4,5. Haak de pas tot
het einde met Per Fortuna in v. en stk. en nld. 4. Herhaal hierbij steeds de 42e en 43e patroon t. Haak in de 2e (4e) t. van

de laatste Per Fortuna streep voor de ronde hals over de
midd. 16 (17) s. v. in plaats van stk. Haak in de volgende t.
deze s. niet en haak ieder deel afz. af. Minder aan de halszijde
in elke volg. t. nog 2x 4 s., 1x 3 s. en 1x 2 s. Haak tot een
halshoogte van 5 cm = 8 t. en beëindig het werk. Haak het
andere deel in spiegelbeeld.
Voorpand: haak op dezelfde wijze als het rugpand.
Afwerking: leg de delen op maat onder een vochtige doek en
laat drogen. Sluit de naden. Haak met Brigitte lila en haaknld.
4 de hals en de armsgatranden van het voorpand om met 1 t.
v. en hv. Haak met Funky oranje de hals en armsgatranden
van het achterpand om op dezelfde wijze als het voorpand.
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Proeflapje
Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van
12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje
van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij
een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte
en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en
naalden niet met de gegevens in de beschrijving
overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden
aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij
los en neem je dunnere breinaalden (½ tot heel nummer); als
je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere
breinaalden.
Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de
stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld.
Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de
gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.

Afkortingen
aan weersz. =
aan weerszijden
afb. = afbeelding
afh. = afhalen
afk. = afkanten
afw. = afwisselend
av. = averecht
av. tr. = averechte tricotsteek
br. = breien
cm = centimeter
db.st. = dubbel stokje
d.w.z. = dat wil zeggen

g = gram
gelijkm. verd. =
gelijkmatig verdeeld
hg. nld. = heengaande naald
h.st. = half stokje
hv. = halve vaste
herh. = herhalen
kant-s. = kantsteek
kl. = kleur
l. = losse
ll. = looplengte
m = meter

meerd. = meerderen
midd. = middelste
mind. = minderen
nld. = naald
nr. = nummer
o. = omslag
ø = diameter
opz. = opzetten
pg. = patroongedeelte
s. = steek
samenbr. = samenbreien
st. = stokje

t. = toer
tg. nld. = teruggaande naald
tr. = tricotsteek
v. = vaste
vlg. = volgens
volg. = volgende
Vanaf * herh. betekent: een
grotere stekengroep (pg.) zo
vaak herhalen als aangegeven
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