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Maat 36 tot 40 (42/44 – 46/48)
De gegevens voor maat 42/44 staan
tussen haakjes voor, voor maat 46/48 na
het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1
getal staat aangegeven, geldt dit voor
alle aangegeven maten.
Materiaal: Lana Grossa-kwaliteit „Silkhair” (70 % mohair (superkid), 30 % zijde,
ll. = ca. 210 m/25 g): ca. 300 (325 – 350) g
mosterdgeel (kl. 128); breinaalden nr. 6.
Opgelet: alle delen met dubbele draad
breien!
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. r. br.
Tricotsteek: hg. nld. r. s., tg. nld. av. s. br.
Averechte tricotsteek: hg. nld. av. s., tg.
nld. r. s. br.
Stekenproef: 14 s. en 20 nld. tr.
resp. av. tr. met nld. nr. 6 en dubbele draad = 10 x 10 cm.
Rugpand: 84 (89 – 94) s. met
dubbele draad opzetten. Voor
de bies 1,5 cm = 3 nld. in ribbelpatroon br., daarbij met 1 tg.
nld. beginnen. Dan in tricotsteek
verder br. Na 69 (68 – 67) cm =
138 (136 – 134) nld. vanaf het
bieseinde aan weerszijden het
begin van de armsgaten markeren en rechtdoor verder br. Bij
18 (19 – 20) cm = 36 (38 – 40) nld.
armsgathoogte aan weerszijden voor de schouderafschuiningen 7 (7 – 8) s. afk., dan in
elke 2e nld. nog 1x 7 s. en 3x telk.
6 s. (4x telk. 7 s. – 1x 8 s. en 3x telk.
Rückenteil,
7 s.) afk. In de volg. nld.
de overiHälfte
ge 20 (19 – 20) s. voor
de
rechte
Linkes
halsrand afkanten. Vorderteil
Linkervoorpand: 68 (71 – 73) s.
met dubbele draad opzetten.
Voor de bies 1,5 cm = 3 nld. in
ribbelpatroon br., daarbij met
1 tg. nld. beginnen. Dan in de
volg. indeling verder br.: kant-s.,
38 (41 – 43) s. tricotsteek, 28 s.
av. tr., kant-s. Het armsgat aan
de rechterrand op dezelfde
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hoogte als bij het rugpand markeren. halsafschuining telkens na de 1e tr.-s.
Reeds na 60 cm = 120 nld. vanaf het vanaf het einde van het av.-tr.-vlak 2 s.
bieseinde aan de linkerrand voor de r. samenbr.
halsafschuining 1 s. mind., hiertoe tot Mouwen: 36 (38 – 41) s. met dubbele
3 s. voor het einde van het tr.-vlak br., draad opzetten. Voor de bies 1,5 cm =
dan 2 s. overgehaald samenbr. [= 1 s. als 3 nld. in ribbelpatroon br., daarbij met 1
bij het recht br. afh., de volg. s. r. br. en tg. nld. beginnen. Dan tricotsteek verder
de afgehaalde s. overhalen], 1 s. r., de br. Aan weerszijden voor de afschuininoverige s. als tot nu toe. De mindering gen na 25 cm = in de 51e nld. vanaf het
in elke 10e nld. nog 3x en in elke 8e nld. bieseinde 1 s. meerd., dan in elke 6e nld.
nog 3x herh. De schouder aan de recht- 3x telk. 1 s. en in elke 4e nld. nog 5x telk.
errand op dezelfde armsgathoogte als 1 s. meerd. = 54 (56 – 59) s. Na 22 cm =
bij het rugpand schuin afwerken. Na de 44 nld. vanaf de 1e meerdering alle s.
laatste schoudermindering zijn er nog 29 losjes afk.
s. op de naald. Hiermee voor de kraag Afwerken: delen spannen, bevochtigen
in av. tr. verder br., daarbij in de 1e nld. en laten drogen. Naden sluiten, de zijaan de schouderrand nog 1 kant-s. me- naden tot de markeringen. De stilgelegerd. = 30 s. Bij een kraaglengte van 8 cm de kraag-s. met maassteken met elkaar
verbinden. De binnenste kraagrand een
= 16 nld. de s. stilleggen.
Rechtervoorpand: in spiegelbeeld t.o.v. beetje ingerimpeld aan de achterste
halsrand
naaien. Mouwen inzetten.
het
linkervoorpand
br.,Schalkragen
daarbij voor
de rechts
HS71-01
Mantel mit
glatt
aus Silkhair,
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HET PROEFLAPJE
Brei eerst een proeflapje, even een lastig karweitje, maar u heeft er baat bij. Daarmee kunt u vaststellen of het aantal steken
en naalden van uw breiwerk met de aangegeven aantallen in de stekenproef overeenstemmen. Brei een lapje van 15 x 15
cm in tricotsteek of in het aangegeven patroon. Maak vervolgens een kartonnen sjabloon van 10 x 10 cm en leg het op het
proeflapje. Tel dan na: met hoeveel steken in de breedte en hoeveel naalden in de hoogte kom ik op een afmeting van precies 10 x 10 cm? Wanneer daar in uw proeflapje minder steken voor nodig zijn, moet u strakker breien of de breinaalden een
1/2 of 1 nummer dunner nemen. Wanneer in uw proeflapje juist meer steken op 10 x 10 cm komen, moet u losser breien of dikkere naalden nemen.

AFKORTINGEN:
aan weersz. = aan weerszijden · 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 · h.st. = half stokje · hv. = halve vaste · herh. = herhalen · hg. nld. = heengaande naald · kant-s. =
kantsteek · kl. = kleur · l. = losse · ll. = looplengte · m = meter · meerd. = meerderen · midd. = middelste · mind. = minderen
· nld. = naald/naalden · nr. = nummer · o. = omslag · ø = diameter · opz. = opzetten · pg. = patroongedeelte · r. = recht · s. =
steek/steken · samenbr. = samenbreien · st. = stokje · t. = toer/toeren · tg. nld. = teruggaande naald · v. = vaste · vlg. = volgens·
volg. = volgende · weersz. = weerszijden
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