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HOME NO. 72
Model 48
KIMONOVEST IN HALVE PATENTSTEEK

Maat 36 tot 40 (42 tot 46 – 48/50)
De gegevens voor maat 42 tot 45 staan tussen haakjes voor,
voor maat 48/50 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1
getal staat aangegeven, geldt dit voor alle aangegeven maten.

accentuering reeds in de 22e nld. vanaf de opzet telk. 2 s.
geaccentueerd meerd., dan in elke 20e nld. nog 9x telk. 2 s.
geaccentueerd meerd. Daartussen aan weerszijden voor de
trompetvorm reeds in de 28e nld. vanaf de opzet 2 s. geaccentueerd mind., dan in elke 26e nld. nog 2x telk. 2 s. geaccentueerd mind. Reeds na 37 cm = 137 nld. vanaf de opzet
Materiaal: Lana Grossa-garen „Tre Seta“ (40% scheerwol aan weersz. voor de kimonoronding 1 s. meerd., dan in elke 4e
(merinowol), 35% zijde, 20% (baby) alpaca, 5% viscose, ll. = nld. 5x 1 s. meerd. en in elke 2e nld. 2x 2 s. en 2x 3 s. erbij opca. 130 m/50 g): ca. 700 (750 – 800) g beige (kl. 5) en ca. 150 g zetten, dan aan de rechterrand voor de zijlengte van het rugpand 59 s., aan de linkerrand voor de zijlengte van het voorgrijs (kl. 7); telkens 1 rondbreinaald nr. 4,5, 80 en 120 cm lang.
pand 59 s. erbij opzetten. Alle gemeerderde s. logisch in de
Knoopjesrand: de 1e s. van elke nld. als bij het recht br. afh. halve patentsteek invoegen. Na de laatste zijmeerderingen
De laatste s. van elke nld. r. br. Opgelet: alle randen behalve de eerste en laatste 2 s. van de patentrand br. Bij toenemend
aantal s. met de 120 cm lange rondbreinld. nr. 4,5 verder br.
de zoomranden met knoopjesrand breien!
Patentrand met 2 s.: in de hg. nld. aan het begin van de nld. Wanneer de laatste meerderingen voor de mouw-schouderde 1e s. r. br., de 2e s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad accentuering uitgevoerd zijn, zijn er 263 s. op de naald. Na 10
achter de s. verder leiden, aan het einde van nld. de voor- (12 – 14) cm = 38 (44 – 52) nld. vanaf het begin van rug- resp.
laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter de s. voorpand de midd. s. voor de hals afk. (= schoudermidden)
verder leiden, de laatste s. r. br. In de tg. nld. aan het begin en beide helften afzonderlijk verder breien. Nu eerst aan de
van de nld. de 1e s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad linkerrand van het werk de 131 s. van het voorpand stillegvoor de s. verder leiden, de 2e s. av. br., aan het einde van de gen en aan de rechterrand van het werk met de 131 s. van
nld. de voorlaatste s. av. br., de laatste s. als bij het av. br. afh., het rugpand verder breien, daarbij aan de delingsrand nog
1 kant-s. meerd. = 132 s. Bij 9 cm = 33 nld. halsbreedte de s.
daarbij de draad voor de s. verder leiden.
stilleggen. Nu de stilgelegde s. van het voorpand weer op de
Boordpatroon: afwisselend 1 s. r., 1 s. av. br.
Halve patentsteek: vlg. het breipatroon br. De getallen rechts- naald nemen en aan de rechterrand van het werk voor de
buiten geven de hg. nld. aan. Het getal linksbuiten staat voor kraag 19 s. erbij opzetten = 150 s. De gemeerderde s. logisch in
de tg. nld. In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl be- de halve patentsteek met knoopjesrand invoegen. Na 12 cm
ginnen, het pg. = 2 s. tussen de pijlen steeds herh., eindigen = 44 nld. vanaf de deling in de laatste tg. nld. boordpatroon
met de s. na de 2e pijl. In de hoogte de 1e – 3e nld. 1x br., dan br. In de volg. hg. nld. de s. afk., zoals ze zich voordoen.
Rechterrugpandhelft en rechtervoorpand met rechtermouw:
2e en 3e nld. steeds herh.
Geaccentueerde meerderingen: voor de mouw-schouderac- in spiegelbeeld t.o.v. de linkerrugpand en het linkervoorpand
centuering de midd. 9 s. markeren (in het midden ligt 1 av. met mouw breien.
s.). Vlg. de volg. beschrijving voor en na deze gemarkeerde s. Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. De
telk. 2 s. meerd., hiertoe daarvoor 1 s. av. gedraaid en 1 s. r. uit telk. 132 stilgelegde s. van beide rugpandhelften van de binhet dwarsdraadje breien, daarna 1 s. r. gedraaid en 1 s. av. uit nenkant uit samenbr. en tegelijkertijd afk. Hiertoe telk. 1 s. van
de ene met de betreffende s. van de andere helft r. samenbr.,
het dwarsdraadje br.
Geaccentueerde minderingen: aan het begin van de nld. na dan afk. De overige naden in matrassteek dichtnaaien, ook
de 3e s. 3 s. r. samenbr., aan het einde van de nld. voor de aan de sjaalkraag, daarbij zo te werk gaan, dat de naad na
3 laatste s. = 3 s. r. overgehaald samenbr.: 1 s. als bij het r. br. het omslaan van de kraag aan de onderkant ligt. De binnenste kraagrand
aan de achterste Größe
halsrand
afh., 2 s. r. samenbr. en de afgehaalde s. overhalen.
Er wor-Kimonojacke
hs72-48
im Halbpatentmuster,
36naaien.
bis 40, Opgelet:
42 bis 46het
und 48/
vest wordt door het patroon bij het dragen nog ca. 10 cm
den telkens 2 s. geminderd.
Kleurenvolgorde: 18 cm = 67 nld. grijs, telk. 2 cm = 8 nld. beige langer.
Strickschrift
en grijs, dan alleen nog in beige br.
Breipatroon
Stekenproef: 19 s. en 37 nld. halve patentsteek met nld. nr. 4,5
en liggend gemeten = 10 x 10 cm.
3
3

hs72-48 Kimonojacke im Halbpatentm
Strickschrift

2

Opgelet: het vest met sjaalkraag dwars in 2 delen breien. De
pijl in het patroonschema geeft de breirichting aan!
Uitvoering – linkerrugpandhelft en linkervoorpand: met de linkermouw beginnen. Hiertoe 85 s. met de 80 cm lange rondbreinaald nr. 4,5 in grijs opzetten. Eerst 1 tg. nld. boordpatroon
br., daarbij na de kant-s. met 1 s. av. beginnen, aan het einde
van de nld. voor de kant-s. met 1 s. av. eindigen. Dan in halve
patentsteek in de kleurenvolgorde met knoopjesrand verder
br., daarbij de midd. 9 s. markeren. Voor de mouw-schouder-
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Zeichenerklärung:
Tekenverklaring:
Rand-Min knoopjesrand
==kant-s.
==11s.M
r. re
li
==11s.M
av.
==11s.M
met
afh.
mit 11 o.
U liav.
abh.
==s.Men
o. Ur. der
samenbr.
und
Vor-R re zus.-str.

1

Zeichenerklärung:
= Rand-M
= 1 M re
= M und U der Vor-R li zus.-str. = 1 M li
= 1 M mit 1 U li abh.
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HOME NO. 72
Model 48
KIMONOVEST IN HALVE PATENTSTEEK
Kimonojacke im Halbpatentmuster, Größe 36 bis 40, 42 bis 46 und 48/50
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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 · afb. = afbeelding · afh. = afhalen · afk. = afkanten · afw. = afwisselend · av. = averecht
av. tr. = averechte tricotsteek· br. = breien · db.st. = dubbel stokje · d.w.z. = dat wil zeggen · gelijkm. verd. = gelijkmatig verdeeld
h.st. = half stokje · hv. = halve vaste · herh. = herhalen · hg. nld. = heengaande naald · kant-s. = kantsteek
kl. = kleur · l. = losse · meerd. = meerderen · midd. = middelste · mind. = minderen · nld. = naald/naalden · o. = omslag
opz. = opzetten · pg. = patroongedeelte · r. = recht · s. = steek/steken · samenbr. = samenbreien · st. = stokje · t. = toer/toeren
tg. nld. = teruggaande naald · tr. = tricotsteek · v. = vaste · vlg. = volgens · volg. = volgende · weersz. = weerszijden
Vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven
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