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Maat 36/38, 40/42 en 44 De gegevens voor maat 40/42 en 44
staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.
Materiaal: Lana Grossa Fusione (30% katoen, 26% merinosscheerwol extrafijn, 25% baby alpaca, 19% polyamide, looplengte 140 m/50 g), 650 (700 – 750) g lichtbruin gemêleerd (kl.
3); breinaalden nr. 6.
Boordpatroon: afwisselend 2 s. av., 2 s. r.
Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av.
Averechte tricotsteek: hg. nld. av., tg. nld. r.
Dubbele kant-s.: hg. nld.: aan het begin van de nld. de 1e s.
r. br., de volg. s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden. Aan het einde van de nld. de voorlaatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het
werk verder leiden, de laatste s. r. br. Tg. nld.: aan het begin
van de nld. de 1e s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad
voor het werk verder leiden, de volg. s. av. br. Aan het einde
van de nld. de voorlaatste s. av. br., de laatste s. als bij het av.
br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden.
Stekenproef: tricotsteek met naalden nr. 6: 17 s. en 27 nld. = 10
x 10 cm.

Mouwen: 46 s. met naalden nr. 6 opzetten en 1 tg. nld. av. s. br.
In tr. verder br. Na 8 cm voor de mouwafschuining in de volg.
11e (11e – 9e) nld. 1 x 1 s. aan weersz. meerd., dan in elke 10e
nld. 4 x 1 s. en vervolgens afw. in elke 8e en 10e nld. 7 x 1 s. (in
elke 8e nld. 13 x 1 s. – in elke 8e nld. 12 x 1 s., dan in elke 6e nld.
2 x 1 s.) aan weersz. meerd. = 70 (74 – 76) s. Bij 53 cm totale
hoogte alle s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.
Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen.
Schoudernaden dichtnaaien. Voor de rkaag de stilgelegde
telkens 49 s. van de voorpandhelften weer op de naald nemen en uit de achterste halsrand 30 s. erbij opnemen = 128
s. Met nld. nr. 6 in tr. br., daarbij aan weersz. verder dubbele
kant-s. uitvoeren. Na 22 cm alle s. losjes afk. Kraag voor de helft
naar binnen omslaan en aannaaien. Mouwen aan weersz.
van de schoudernaad telkens 20 (21 – 22) cm aannaaien. Zijen mouwnaden dichtnaaien. Mouwzomen 4 cm naar binnen
omslaan en aannaaien. Binnenzakken aan de binnenkant aan
de voorpanden naaien.

Rugpand: 94 (98 – 102) s. met naalden nr. 6 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld., = tg. nld., s. als volgt indelen:
kant-s., 1 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., 2 s. r., 1 s.
av., kant-s. Na 8 cm in de laatste tg. nld. gelijkmatig verdeeld 0
(2 – 4) s. meerd. = 94 (100 – 106) s. In tr. verder br. Bij 67 (68 – 69)
cm totale hoogte voor de schouderafschuining 1 x 5 (5 – 6) s.
aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 3 x 5 s. en 2 x 6 s. (in elke 2e
nld. 5 x 6 s. – in elke 2e nld. 3 x 6 s. en 2 x 7 s.) aan weersz. afk. Bij
71 (72 – 73) cm totale hoogte de overige 30 s. afk.
Linkervoorpand: eerst voor de binnenzak 21 s. met naalden nr.
6 opzetten en 11 cm in av. tr. br. De s. stilleggen. Nu voor het
linkervoorpand 80 (84 – 84) s. met naalden nr. 6 opzetten. In
boordpatroon br., daarbij in de 1e nld., = tg. nld., s. als volgt indelen: dubbele kant-s., * 2 s. av., 2 s. r., vanaf * steeds herh., 1 s.
av., kant-s. Na 8 cm in de laatste tg. nld. gelijkmatig verdeeld
1 (0 – 3) s. meerd. = 81 (84 – 87) s. In tr. verder br. Bij 23 cm totale hoogte voor de zakopening in de volg. hg. nld. als volgt te
werk gaan: kant-s., 29 (32 – 35) s. r., 21 s. afk. en in plaats daarvan de 21 s. van de binnenzak op de naald nemen, 28 s. r.,
dubbele kant-s. De schouderafschuining aan de rechterrand
als bij het rugpand uitvoeren = 49 s. Bij 71 (72 – 73) cm totale
hoogte de overige 49 s. stilleggen.
Rechtervoorpand: als het linkervoorpand, echter in spiegelbeeld br.
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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
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Afkortingen
Afkortingen

aan weersz. = aan weerszijden; afb. = afbeelding; afh. = afhalen; afk. =
afkanten; afw. = afwisselend; av. = averecht; av. tr. = averechte tricotmeerd. = meerderen; midd. = middelste; mind. = minderen; nld. =
aan weersz.
= aan
weerszijden;
afb. = afbeelding;
= afhalen;
afk.
steek; br.
= breien;
cm = centimeter;
db.st. afh.
= dubbel
stokje;
g == gram;
naald; nr. = nummer; o. = omslag; ø = diameter; opz. = opzetten; pg. =
afkanten;
afw.
= afwisselend;
av.verd.
= averecht;
av. tr.verdeeld;
= averechte
tricotgedr.
= gedraaid;
gelijkm.
= gelijkmatig
hg. nld.
= heenmeerd.
= meerderen; s.
midd.
= middelste;
= minderen;
= t. =
patroongedeelte;
= steek;
samenbr.mind.
= samenbreien;
st. =nld.
stokje;
steek;gaande
br. = breien;
= centimeter;
db.st.
stokje;
g = gram;
naald;cm
h.st.
= half stokje;
hv. = dubbel
halve vaste;
herh.
= herhalen;
naald;toer;
nr. =tg.
nummer;
o. = omslag;naald;
ø = diameter;
opz. = opzetten;
= = vol
nld. = teruggaande
tr. = tricotsteek;
v. = vaste;pg.
vlg.
k.gedr.
=
= gedraaid;
gelijkm. verd.
gelijkmatig
verdeeld;
hg. nld. = heenkant-s.
= kantsteek;
kl. = =
kleur;
l. = losse;
ll. = looplengte;
m = meter;
patroongedeelte;
= steek; samenbr. = samenbreien; st. = stokje; t. =
gens; volg. s.
= volgende
otmeerd.
meerderen;
midd.hv.
= =middelste;
mind.
= minderen;
= tg. nld. = teruggaande naald; tr. = tricotsteek; v. = vaste; vlg. = volgaande
naald; =h.st.
= half stokje;
halve vaste;
herh.
= herhalen;nld.toer;
am;
naald;
nr. = nummer;
o. = omslag;
ø =ll.diameter;
opz. =mopzetten;
=
kant-s.
= kantsteek;
kl. = kleur;
l. = losse;
= looplengte;
= meter; pg.gens;
volg. = volgende
enpatroongedeelte; s. = steek; samenbr. = samenbreien; st. = stokje; t. =
en;
toer; tg. nld. = teruggaande naald; tr. = tricotsteek; v. = vaste; vlg. = volter;
gens; volg. = volgende
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