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De gegevens voor deze maten staan resp. vóór, 
tussen en nà de schuine strepen. Staat er maar 
één getal, dan geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Nomotta Merino Extrafine 120 
Truitje: 75 / 100 / 125 g van zowel pink nr. 00137 
als oranje nr. 00125 en een rest of 25 g groen nr. 
00173. Sjaal: 50 g pink nr. 00137.  Vingerpop-
je: een rest of 25 g canary nr. 00121, restjes pink 
nr. 00137 en paars nr. 00147. 2 Breinaalden en 1 
haaknaald nr.3-4; voor het vingerpopje 4 brein-
aalden zonder knop nr.3-4 en 1 maasnaald. Voor 
het truitje 2 parelwitte knopen.

Gerstekorrel: afw. 1 st. re., 1 st. av. br. en dit 
elke volgende nld. laten verspringen.

Tricotsteek: heeng.nld. re., terugg.nld. av. br.; 
in het rond elke tr. re. br.

Streepvolgorde: afw. 6 nld. met oranje en 6 nld. 
met pink br.

Ribbelpatroon: heen- en terugg.nld. re. br. 

Stekenverhouding: in tricotst.: 22 st. en 30 nld. 
= 10x10 cm; in ribbelpatr.: 22 st. en 46 nld. = 
10x10 cm.

WERKWIJZE
Truitje Rugpand: 62 / 68 / 72 st. opz. met pink 
en 2 cm (5 nld.) in gerstekorrel br. voor de bies. De 
1e nld. is een terugg.nld. Verde br. in tricotst. en 
streepvolgorde. Op 14,5 / 16 / 18 cm (44 / 48 / 54 
nld.) vanaf de bies voor het armsgat aan weersz. 6 
st. afk. = 50 / 56 / 60 st.  Op 24,5 / 27 / 30 cm (74 / 
82 / 90 nld.) vanaf de bies de 16 / 18 / 18 middelste 
st. afk. voor de hals. Elk deel apart verder br. en bij 
de hals in elke 2ee nld. 1x 3 en 1x 2 st. afk.

Rechter schouder: op 26,5 / 29 / 32 cm (80 / 88 / 
96 nld.) vanaf de bies de 12 / 14 / 16 overige st. afk.
Linker schouder: over de 12 / 14 / 16 st. nog 2 
cm in gerstekorrel br. met pink voor de onderslag, 
daarna de st. afk. Totale hoogte 30,5 /33/36 cm.

Voorpand: br. als het rugpand, echter met een 
lagere hals en met 2 knoopsgaten in de (bij het 
dragen) linker schouder. Op 20,5 / 23 / 26 cm (62 
/ 70 / 78 nld.) vanaf de bies de 8 / 10 / 10 middel-
ste st. afk. voor de hals en elke kant apart verder 
br. Bij de hals nog 1x 4, 1x 2 en 3x 1 st. afk., 
elke 2e nld. Bovendien 4,5 cm (14 nld.) vanaf het 
begin van de halsopening 2 knoopsgaten br. als 
volgt: kantst., 2 / 3 / 4 st. br., 1 omslag maken 
en 2 st. re.samenbr., 4 / 5 / 6 st. br., 1 omslag 
maken, 2 st. re.samenbr., kantst.; de omslagen 
in de terugg.nld. av. br.
Op 26,5 / 29 / 32 cm (80 / 88 / 96 nld.) vanaf 
de bies de overige 12 / 14 / 16 st. afk. voor de 
schouder. Totale hoogte 28,5 / 31 / 34 cm.

Mouwen: 37 / 37 / 42 st. opzetten met pink en 
2 cm (5 nld.) in gerstekorrel br. voor de bies; de 
1e nld. is een terugg.nld. Verder br. in tricotst. 
en streepvolgorde. Tevens aan weersz. voor de 
schuining steeds 1 st. meerderen, eerst in de 7e 
/ 5e/ 3e nld. na de bies, daarna 8 / 10 / 12x in elke 
4e nld. = 55 / 59 / 68 st. Op 16 / 18 / 20 cm (48 / 54 
/ 60 nld.) vanaf de bies alle st. afk. Totale hoogte 
18 / 20 / 22 cm.

Afwerking: de delen op maat spannen en onder 
een vochtige doek laten drogen. De (bij het dra-
gen) rechter schoudernaad sluiten. Halsbies: 
met pink ca. 83 / 87 / 87 st. opnemen langs de 
halsopening incl. de zijkant van de onderslag en 
5 nld. in gerstekorrel br. De st. afk. De onderslag 
onder de linker schouder van het voorpand leg-
gen. De linker mouw aanzetten, mouw- en zi-
jnaden sluiten. De knopen aanzetten.

Model 6738 
Truitje maat 62-68, 74-80 en 86-92, sjaal en vingerpopje
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Model 6738 
Truitje maat 62-68, 74-80 en 86-92, sjaal en vingerpopje

Zakje: met oranje 21 st. opz. en 6 cm in gerste-
korrel br. De st. afk. Het zakje volgens breis-
chema op het voorpand naaien.
2 Blaadjes haken met groen. Per blaadje 8 l. 
+ 1 keer-l. haken. In de 2e l. vanaf de nld. 1 v. 
haken, dan 1 hstk., 4 stk., 1 hsk. en 3 v. in de 
laatste l. haken, vervolgens op de onderkant 
van de opzetrand 1 hstk., 4 stk., 1 hstk. en 1 v. 
haken en het blaadje afsluiten met 1 hv. in de 
keer-l. De blaadjes in de hoek linksonder van 
het zakje naaien, zie foto.
1 Vingerpopje “kuiken” Met canary 12 st. opz. 
verdeeld over 3 nld. zonder knop en in tricotst. 
br. Op 7 cm hoogte 6x 2 st. re.samenbr., de 
draad afknippen, door de overige 6 st. halen, 
strak trekken en afhechten. Voor de V-vormige 
snavel met pink 2 spansteken en voor de ogen 
met paars 2 korte spansteken borduren. Voor 
beide vleugels met canary telkens 5 st. opz. en 
in ribbelpatr. br. In de 2e nld. en dan 3x in elke 
volgende nld. beide laatste st. re.samenb. De 
draad afknippen, door de laatste steek halen en 
afhechten. De vleugels aanzetten. Het kuiken 
evt. met een paar steken vastzetten in het zakje. 
Sjaaltje: voor een breedte van ca. 73 cm 162 
st. opz. met pink en in ribbelpatr. br. met dub-
bele steken (zie boemeranghiel in “De tech-
niek van het sokken breien” op pag. 3.
1e en 2e nld.: re. br.
3e nld.: 85 st. br., omkeren; de overige 77 st. 
blijven ongebreid.
4e nld.: 1 dubbele st. br., 7 st. br., omkeren.
5e nld.: 1 dubbele st. br., 11 st. br., omkeren.

6e nld.: 1 dubbele st. br., 15 st. br., omkeren.
7e nld.: 1 dubbele st. br., 17 st. br., omkeren.
8e nld.: 1 dubbele st. br., 19 st. br., omkeren.
9e nld.: 1 dubbele st. br., 21 st. br., omkeren.
10e nld.: 1 dubbele st. br., 23 st. br., omkeren.
11e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., 
de dubbele st. en de st. erna br., omkeren.
12e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., de 
dubbele st. en de st. erna br., omkeren. De 11e en 
12e nld. 7x herhalen = 40 st. incl. de dubbele st. na 
26 nld.; aan weersz. daarvan zijn 61 st. stilgelegd.
27e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., 
de dubbele st. en de 3 st. erna br., omkeren.
28e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., 
de dubbele st. en de 3 st. erna br., omkeren. De 
27e en 28e nld. 3x herhalen = 64 st. na 34 nld.
35e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., 
de dubbele st. en de 4 st. erna br., omkeren.
36e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., 
de dubbele st. en de 4 st. erna br., omkeren. De 
35e en 36e nld. 3x herhalen = 96 st. na de 42e nld.
43e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., 
de dubbele st. en de 8 st. erna br., omkeren.
44e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., 
de dubbele st. en de 8 st. erna br., omkeren. De 
43e en 44e nld. 2x herhalen = 144 st. na 48 nld.
49e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., 
de dubbele st. en de overige 9 st. br., omkeren.
50e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., 
de dubbele st. en de overige 9 st. br., omkeren 
en nog 2 nld. over alle 162 st. br., de st. daarna 
afk. Het midden van de afkantingsrand ca. 3 cm 
breed omslaan en beide middelste st. vastnaaien.
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Materiaal: Nomotta Merino Extrafine 120
Muts: 25 g van zowel pink nr. 00137 als oranje 
nr. 00125; een rest groen nr. 00173.
Sjaaltje: 25 g van zowel pink nr. 00137 als or-
anje nr. 00125; resten groen nr. 00173, paars nr. 
00147 en canary nr. 00121.
Wantjes: 25 g van zowel pink nr. 00137 als or-
anje nr. 00125. Voor de muts, wantjes en bloem 
van de sjaal 5 breinaalden zonder knop nr.3-4; 
voor het sjaaltje 2 breinaalden nr.3-4 en 1 maas-
naald; voor muts en sjaaltje nog 1 haaknaald 
nr.3-4.

Gerstekorrel: in het rond afw. 1 st re., 1 st av. 
br. en dit in elke volgende tr. laten verspringen.

Tricotsteek: heeng.nld. re., terugg.nld. av. br.; 
in het rond elke tr. re. br.

Ribbelpatroon: heen- en terugg.nld. re. br.

Stekenproef: tricotst.: 22 st. en 30 nld./tr. = 10x10 
cm; ribbelpatr.: 22 st. en 46 nld. = 10x10 cm.

WERKWIJZE
Muts: wijdte ca. 38 / 41 cm.
De gegevens voor deze maten staan resp. 
vóóren nà de schuine streep. Staat er maar één 

getal dan geldt dit voor beide maten.
Met pink 84 / 91 st. opz. en over 4 nld. zonder 
knop verdelen. In tricotst. br., 14 tr. met pink, 
dan steeds afw. 2 tr. met oranje en 2 tr. met pink.
Op 12 cm hoogte (36 tr.) elke 12e / 13e st. merk-
en en steeds beide volgende st. re.samenbr. = 7 
minderingen en 77 / 84 st. Dan 7 / 8x i elke 4e 
tr. beide st. na elke gemerkte st. re.samenbr. = 
28 st. In elk van de 2 volgende tr. alle st. 2 aan 2 
re.samenbr. De draad afknippen en door de res-
terende 7 st. halen. De draad strak trekken en 
afhechten. Mutshoogte ca. 22 / 23,5 cm.
De opzetrand rolt vanzelf op. 2 Blaadjes haken 
met groen. Per blaadje 8 l. + 1 keer-l. haken. In 
de 2e l. vanaf de nld. 1 v. haken, dan 1 hstk., 4 
stk., 1 hsk. en 3 v. in de laatste l. haken, vervol-
gens op de onderkant van de opzetrand 1 hstk., 
4 stk., 1 hstk. en 1 v. haken en het blaadje afs-
luiten met 1 hv. in de keer-l. De blaadjes op de 
muts naaien, zie foto.

Sjaaltje: ca. 10 cm breed en 65 cm lang 22 St. 
opz. met oranje en in ribbelpatr. br., de 1e nld. is 
een terugg.nld. Na de terugg.nld. steeds afw. 2 
nld. met pink en 2 nld. met oranje br.
Op 10 cm hoogte (na 47 nld.) voor het splitje al-
leen over de 11 eerste st. verder br., de overige 
11 st. stilleggen. Op 13 cm hoogte (na 59 nld.) 
deze st. stilleggen. Nu over de 11 andere stilgel-
egde st. eveneens 3 cm br. Daarna weer over 
alle 22 st. verder br.
Op 61 cm hoogte (na 280 nld.) alle st. afk. met 
pink, daarbij re. br. 

Bloem: voor elk van 5 bloemblaadjes telk-
ens met pink 10 st. opz. verdeeld over de nld. 

Model 6739 
Muts, sjaaltje en wantjes

http://us.schachenmayr.com/yarns/merino-extrafine-120
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Model 6739 
Muts, sjaaltje en wantjes

zonder knop en in tricotst. br. In de 6e tr. 5x 
2 st. re.samenbr., de draad daarna afknippen, 
door de overige 5 st. halen, strak trekken en 
afhechten.
Voor het hartje 8 st. opz. met oranje en in 
heen- en terugg.nld. 8 nld. in tricotst. br. De 
st. afk. Nog een hartje br. De opzetrand van de 
5 bloemblaadjes naast elkaar rond een hartje 
naaien, de gladde kanten van  de hartjes 
daarbij op elkaar leggen. De bloemblaadjes 
omklappen, tenslotte het 2e hartje onder de 
bloem naaien. De bloem onder het splitje op de 
sjaal naaien en ernaast 2 bloempjes borduren 
met paars in de kettingsteek, daarna in deze 
bloempjes 2 korte spansteekjes borduren met 
canary.
Nog 2 blaadjes haken met groen zoals voor de 
muts en ze in de linker hoek boven de afkant-
ingsrand naaien.

Wantjes: maat 0 / 1 / 2 (omtrek handje ca. 11 / 
12 / 13 cm). De gegevens voor deze maten staan 
resp. vóór, tussen en nà de schuine strepen. 
Staat er maar één getal dan geldt dat voor
alle maten. Met pink verdeeld over 4 nld. 24 / 
28 / 32 st. opz. (7 / 7 / 8 st. per nld.). Voor het 
boordje 6 cm in gerstekorrel br. Verder br. in tri-
cotst., steeds afw, 2 tr. met oranje 2 tr. met pink. 
Op 7,5 / 8 / 9 cm vanaf de boord de top vormen, 
hiervoor over de 1e en 3e nld. de 1e st. re. br., de 
2e st. re. afh., de 3e st. re. br. en de afgehaalde 
st. overh., de overige st. br.; over de st. van de 
2e en 4e nld. tot de 3 laatste st. br., dan 2 st. 
re.samenbr. en de laatste st re. br. = 20 / 24 / 28 
st. Deze minderingen nog 3 / 4 / 5x herhalen, 
elke 2e tr. De draad afknippen, door de 8 rester-
ende st. halen, aantrekken en afhechten. Het 2e 
wantje hetzelfde br.
De boordjes half naar buiten omslaan.
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Jasje en broek maat 62-68, 74-80 en 86-92. 
De gegevens voor deze maten staan resp. vóór, 
tussen en nà de schuine strepen. Staat er maar 
één getal, dan geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Nomotta Merino Extrafine 120, 
Jasje: 175 / 200 / 225 g oranje nr. 00125, resten 
of 25 g van zowe clanary nr. 00121, groen nr. 
00173, pink nr. 00137 als paars nr. 00147. 2 Bre-
inaalden met knop, 4 breinaalden zonder knop 
en 1 haaknaald nr.3-4. Een 25 / 25 / 30 cm lange 
deelbare ritssluiting.
Broek: 100 / 125 / 150 g oranje nr. 00125 en 25 
g pink nr. 00137. 2 Breinaalden met knop en 2 
naalden zonder knop nr.3-4.

Gerstekorrel: afw. 1 st. re., 1 st. av. br. en dit 
elke volgende nld. laten verspringen.

Tricotsteek: heeng.nld. re., terugg.nld. av. br. 
In het rond elke tr. re. br.

Basispatroon: in heeng.nld. br. volgens bre-
ischema, in terugg.nld. de st. br. zoals ze zich 
voordoen. De 1e t/m 8e nld. steeds herhalen.

Stekenverhouding: in basispatr.: 22 st. en 32 
nld. = 10x10 cm.

WERKWIJZE
Jasje
Rugpand: 68 / 74 / 80 st. opz. en 1,5 cm (5 
nld.) in gerstekorrel br. voor de bies, de 1e nld. 
is een terugg.nld. Verder br. in basispatr. als 
volgt: kantst., beginnen zoals getekend, het rap-
port steeds herhalen, eindigen zoals getekend, 
kantst.
Op 29 / 29 / 34 cm (92 / 92 / 108 nld.) vanaf de 
bies aan weersz. voor de schouder 22 / 24 / 26 
st. afk., de 24 / 26 / 28 middelste st. stilleggen 
voor de hals.
Totale hoogte 30,5 / 30,5 / 35,5 cm.

Linker voorpand: 32 / 35 / 38 st. opz. en 1,5 cm 
(5 nld.) in gerstekorrel br. voor de bies, de 1e nld. 
is een terugg.nld.
Verder br. in basispatr. in de volgende indel-
ing; 1e mt: kantst., het patr. beginnen met de 
9e st.; 2e mt: kantst., het patr. beginnen zoals 
getekend; 3e mt: kantst., het patr. met de 9e st. 
beginnen; daarna voor de 3 maten het rapport 
steeds herhalen, eindigen zoals getekend en 
met de kantst.
Op 24,5 / 24,5 / 29,5 cm (78 / 78 / 94 nld.) vanaf 
de bies aan de linker kant voor de hals 4 / 5 / 6 
st. afk., daarna 2x 2 en 2x 1 st. afk. in elke 2e 
nld. Op 30,5 / 30,5 / 35,5 cm totale hoogte de 22 
/ 24 / 26 overige st. afk. voor de schouder.

Rechter voorpand: in spiegelbeeld br. Indeling 
basispatr. 1e en 3e mt: kantst., het patr. begin-
nen zoals getekend; 2e mt: kantst., het patr. be-
ginnen met de 4e st.; daarna voor de 3 maten 
het rapport herhalen, eindigen zoals getekend 
en met de kantst.

Mouwen: 44 st. opz. en 3 cm (11 nld.) in gerste-
korrel br. voor de bies, de 1e nld. is een terugg.
nld. Verder br. in basispatr. in de volgende indel-
ing: kantst., het rapport steeds herhalen, kantst.
Tevens voor de schuining aan weersz. steeds 1 
st. meerderen, eerst in de 7e nld. vanaf de bies, 
daarna 5 / 3 / 3x in elke 6e nld. en dan 4 / 8 / 10x 
in elke 4e nld. = 64 / 68 / 72 st.
Op 17,5 / 19 / 21 cm (56 / 60 / 68 nld.) vanaf de 
bies alle st. afk. Totale hoogte 20,5 / 22 / 24 cm.

Afwerking: de delen op maat spannen en onder 
een vochtige doek laten drogen. De schouderna-
den sluiten. 

Model 6740 
Jasje en broek maat 62-68, 74-80 en 86-92
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Model 6740 
Jasje en broek maat 62-68, 74-80 en 86-92

Sluitbiezen: langs elke voorrand 54 / 54 / 65 
st. opnemen, 1 terugg.nld. av. en 2,5 cm in tri-
cotst. br. De st. afk. De biezen half naar binnen
omslaan en vastnaaien.

Halsbies: uit de halsrand van elk voorpand 
incl. sluitbies 20 / 21 / 22 st. opnemen en to-
evoegen aan de 24 / 26 / 28 stilgelegde st. van 
het rugpand. Over alle 64 / 68 / 72 st. 1 terugg.
nld. av. en 2,5 cm in tricotst. br. Alle st. afk., de 
bies half naar binnen vouwen en vastnaaien.
De mouwen aanzetten, mouwen zijnaden slu-
iten. De ritssluiting inzetten. 

Bloem: Voor elk van 5 bloemblaadjes telkens 
met pink 10 st. opz. verdeeld over de 3 nld. 
zonder knop en in tricotst. br. In de 6e tr. 5x 2 st. 
re.samenbr., de draad daarna afknippen, door 
de overige 5 st. halen, aantrekken en afhechten. 
Voor het hartje 8 st. opz. met oranje en in heen- 
en terugg.nld. 8 nld. in tricotst. br. De st. afk. Nog 
een hartje br. De 5 bloemblaadjes naast elkaar 
met de opzetrand rond een hartje naaien (goede 
kant van blaadjes en hartje op elkaar leggen). 
De bloemblaadjes omklappen, tenslotte het 2e 
hartje onder de bloem naaien. De bloem aan de 
trekker van de ritssluiting naaien.

Zakje: 21 st. opz. met oranje en 6 cm in ger-
stekorrel br. De st. afk. Het zakje volgens 
maatschema op het linker voorpand naaien. 1 
Vingerpopje “kuiken” Met canary 12 st. opz. 
verdeeld over 3 nld. zonder knop en in tricotst. 
br. Op 7 cm hoogte 6x 2 st. re.samenbr., de
draad afknippen, door de overige 6 st. halen, 
aantrekken en afhechten. Voor de V-vormige 
snavel met pink 2 spansteken en voor de ogen 
met paars 2 korte spansteken borduren.
Voor beide vleugels met canary telkens 5 
st. opz. en in ribbelpatr. br. In de 2e nld. en 
dan 3x in elke volgende nld. beide laatste st. 
re.samenbr. De draad afknippen, door de laat-
ste steek halen en afhechten. De vleugels aan-
zetten. Het kuiken evt. met een paar steken 
vastzetten in het zakje.

2 Blaadjes: voor elk met groen 8 l. + 1 keer-l. 
haken. Dan in de 2e l. vanaf de nld. 1 v. haken, 
verder 1 hst., 4 stk. en 1 hst. haken, 3 v. haken 
in de laatste l., dan over de onderkant van de 
opzettoer 1 hstk., 4 stk., 1 hst. en 1 v. haken en 
het blaadje met 1 hv. in de keer-l. afsluiten. De 

blaadjes op de rechter bovenhoek van het zakje 
naaien

Broek
Linker helft: met oranje 50 / 56 / 62 st. opz. en 
voor de bies 4 cm (11 nld.) in gerstekorrel br.; de 
1e nld. is een terugg.nld.
Verder br. in basispatr. als volgt: kantst., begin-
nen zoals getekend, het rapport steeds herhalen, 
eindigen zoals getekend, kantst. en tevens ver-
deeld over de 1e nld. 6 st. meerderen = 56 / 62 / 
68 st. Tevens voor de schuining van de pijp aan 
weersz. steeds 1 st. meerderen, eerst in de 9e 
nld. vanaf de bies, daarna voor de 1e mt 6x in 
elke 6e nld., voor de 2e mt 2x in elke 8e nld. en 
4x in elke 6e nld., voor de 3e mt 6x in elke 8e nld. 
= 70 / 76 / 82 st. Op 15 / 17 / 20 cm (48 / 54 / 64 
nld.) vanaf de bies aan weersz. voor het kruisje 
3 st. afk., daarna nog 1x 2 en 2x 1 st., elke 2e 
nld. = 56 / 62 / 68 st. Op 30 / 34 / 39 cm (96 / 
108 / 124 nld.) vanaf de bies voor de verhoging 
aan de achterkant van de broek verkorte nld. br. 
en dubbele steken (de dubbele st. br. zoals bes-
chreven voor de boemeranghiel in “De techniek 
van het sokken breien”) als volgt: in een heeng.
nld. 28 / 31 / 34 st. br. en de 28 / 31 / 34 overige 
st. stilleggen, omkeren, 1 dubbele st. br., de 27 / 
30 / 33 overige st. av. br. In de volgende heeng.
nld. 4 / 5 / 5 st. minder br., omkeren, 1 dubbele 
st. br., de overige st. br. Dan in elke heeng.nld. 
1x 4 / 5 / 5 st. en 3x 5 / 5 / 6 st. minder br., daarbij 
elke keer omkeren, 1 dubbele st. br. en de over-
ige st. br. Nog 1 heeng.nld. over de resterende 5 
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/ 6 / 6 st. br., omkeren, 1 dubbele st. br., de res-
terende st. br. Daarna 1 nld. re. br. over alle 56 / 
62 / 68 st., daarbij beide lussen van de dubbele 
st. tegelijk opnemen en als 1 st. re. br.

Tailleboord: nog 5 cm (14 nld.) in gerstekorrel 
br., de st. daarna afk. Totale hoogte middenach-
ter 43 / 47 / 52 cm, middenvoor 39 / 43 / 48 cm.

Rechter helft: in spiegelbeeld br. Het basispatr. 
indelen als bij de linker broekhelft en voor de 
verhoging de terugg.nld. verkort br. Afwerking: 
de delen op maat spannen en onder een vochtige 
doek laten drogen. Alle naden sluiten, daarbij de 

naad van de tailleboord van het voorpand open 
laten. De tailleboord half naar binnen omslaan 
en vastnaaien, de zijkantjes van de boord open 
laten. Met pink en met beide nld. zonder knop 
een koord br. Hiervoor 5 st. opz., * niet omkeren 
maar de st. naar het andere uiteinde van de nld. 
schuiven, de draad strak trekken, de st. daarna 
re. br. Deze handeling steeds vanaf * herhalen.
Tussendoor het koord in de lengte uitrekken 
waardoor de st. zich gelijkmatig verdelen. Na ca. 
75 / 80 / 85 cm de draad afknippen en door de 
5 st. halen, aantrekken en afhechten. Het koord 
door de tailleboord halen.

Breischema basispatroon: 

Verklaring tekens: 


