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S9850 ∞ DAMESMANTEL

FOURNITUREN
• van Milward: breinaalden 5 mm 

en 6 mm
• een borduurnaald om de draden 

in te stoppen

AFKORTINGEN
aan weersz = aan weerszijden
av = averecht
br = breien
heeng = heengaande
kants = kantsteek
m = meter
nld = naald(en)
pg = patroongedeelte
s = steek (steken)
terugg  = teruggaande

HOEVEELHEID GAREN
Schachenmayr Nordic Dream 50 g per bol
57% viscose, 35% wol, 8% polyamide, ca. 50 g = 90 m

kl 00002 (naturel gemêleerd) aantal 7 11
kl 00092 (grijs gemêleerd) aantal 7 11

Controleer of de bollen hetzelfde kleurnummer hebben. De hoeveelheid kan 
per persoon verschillend zijn.

PROEFLAPJE
• in tricotsteek met nld 6 mm: 15 s en 26 nld = 10 x 10 cm

Als het proeflapje niet klopt, de dikte van de naald aanpassen.

gemiddeld

BASISTECHNIEKEN
• boordpatroon: 

afw 2 s recht, 2 s av breien

• tricotsteek: 
in heeng nld recht br, in terugg 
nld av breien

• intarsiapatroon: 
de nld worden met 2 kleuren ge-
breid; er wordt met 2 bolletjes 
gewerkt 
bij elke wisseling van kleuren de 
draden aan de achterkant krui-
sen, zodat er geen gaatjes ont-
staan

MAAT SM LXL

36-40 42-46

achter- en voorpanden
onderwijdte, totale wijdte (cm) 188 204

lengte tot armsgat (cm) 65 69

hoogte armsgaten (cm) 19 24

wijdte armsgat (cm) 10 10

totale lengte (cm) 95 100

mouw
onderwijdte (cm) 25 28

bovenwijdte (cm) 30 42

lengte tot mouwkop (cm) 45 45

hoogte mouwkop (cm) 15 20

totale lengte (cm) 60 65
 

Met nld 6 mm tricotsteek verder brei-
en, daarbij in de eerste nld 1 s meer-
deren = 129/137 s. 
Na 22 cm vanaf de opzet in intarsia-
patroon met naturel gemêleerd en 
met grijs gemêleerd verder breien. 
Hiervoor de volgende nld als volgt in-
delen:
95/103 s met grijs gemêleerd en 34 s 
met naturel gemêleerd breien. 

ARMSGAT RECHTS
Na 65/69 cm vanaf de opzet in een 
heeng nld de eerste 37 s op 1 hulpnld 
leggen, de volg 8/12 s afkanten (= 
armsgat) en de nld volgens het pa-
troon afmaken. Vanaf nu bij de rech-
terrand voor het armsgat in elke 2e 
nld 1x 4/5 s, 1x 3/4 s, 2x 2/3 s en in de 
volg 4e nld nog 1x 1 s afkanten. 
De indeling van de kleuren blijft het-
zelfde.
Nog 8 nld tricotsteek breien. 

De gegevens voor de afzonderlijke 
maten staan van klein naar groot ach-
ter elkaar, gescheiden door schuine 
streepjes. Als er maar 1 getal staat, 
geldt dit voor alle maten.

Het achterpand en de voorpanden 
worden aan één stuk gebreid.

RECHTER VOORPAND
Met naturel gemêleerd 128/136 s 
met nld 5 mm opzetten en 5 cm in 
boordpatroon breien. Daarbij met een 
heeng nld en met 3 s recht beginnen 
en eindigen. 

INSTRUCTIES

ACHTER- EN VOORPAN-
DEN
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elke 4e nld 6x 1 s en in elke 2e nld 
nog 2x/7x 1 s en 2x 2 s afkanten.
Na 60/65 cm vanaf de opzet de reste-
rende 10 s afkanten. 

De 2e mouw hetzelfde breien.

BIES ONDERRAND
Met naturel gemêleerd 284/308 s met 
nld 5 mm bij de kants van de onder-
rand opnemen. De volgende nld (= 
terugg nld) alle s av breien. Dan in 
boordpatroon verder breien, hiervoor 
in de volg heeng nld met 3 s recht be-
ginnen en eindigen. 
Na 5 cm de s losjes afkanten.

BIES BOVENRAND
Net als de bies bij de onderrand, maar 
nu volgens het patroon met twee kleu-
ren breien.
Hiervoor 284/308 s met nld 5 mm bij 
de kants van de bovenrand opnemen 
en de kleuren als volgt indelen: 41/47 
s naturel gemêleerd, 202/214 s grijs 
gemêleerd en 41/47 s naturel gemê-
leerd. Bij het wisselen van de kleuren, 
de draden kruisen, zodat er een gaat-
jes ontstaan.

Delen vochtig maken, spannen, laten 
drogen. Mouwnaden sluiten. Mouwen 
inzetten. Alle draden instoppen.

Dan voor het armsgat bij de rechter-
rand 1x 1 s opzetten, in de volg 4e nld 
1x 2/3 s en in elke 2e nld nog 1x 2/3 s, 
1x 3/4 s en 1x 4/5 s erbij opzetten = 
84/88 s. Deze s op 1 hulpnld leggen.
Nu bij de 37 s van de hulpnld verder 
br en bij de linkerrand voor het arms-
gat in elke 2e nld 1x 3 s, 1x 2 s en 1x 
1 s en in de volg 4e nld 1x 1 s afkan-
ten = 30 s. 
Bij deze 30 s nog 12 nld tricotsteek 
breien. Dan bij de linkerrand 1x 1 s er-
bij opzetten, in de volg 4e nld 1x 1 s 
en in elke 2e nld nog 1x 2 s en 1x 3 s 
en 1x 8/12 s opzetten = 45/49 s. 

ACHTERPAND
Nu (= 75/79 cm vanaf de opzet) weer 
over alle 129/137 s breien, daarbij 
blijft de indeling van de kleuren onver-
anderd. 

ARMSGAT LINKS
Na 113/125 cm vanaf de opzet met 
het tweede armsgat beginnen en net 
als het rechter armsgat breien.

LINKER VOORPAND
Na 123/135 cm vanaf de opzet weer 
over alle 129/137 s breien, daarbij 
blijft de indeling van de kleuren onver-
anderd. 
Na 166/182 cm vanaf de opzet weer 
over alle s met naturel gemêleerd 
breien. 
Na 183/199 cm vanaf de opzet in 
boordpatroon en met nld 5 mm verder 
breien. Na 5 cm alle s volgens het pa-
troon afkanten.

Met naturel gemêleerd 38/42 s met 
nld 5 mm opzetten en in boordpatroon 
breien. Daarbij met een heeng nld en 
met 2 s recht beginnen en eindigen. 
Dan met nld 6 mm in tricotsteek ver-
der breien.

SCHUINE RANDEN
Hiervoor aan weersz in elke 22e nld 
2x 1 s en in elke 20e nld nog 2x 1 s/ 
in elke 8e nld 11x 1 s meerderen = 
46/64 s. 
Tegelijkertijd op de wisseling van de 
kleuren letten! Hiervoor na 17 cm 
vanaf de opzet met grijs gemêleerd 
verder breien.

MOUWKOP
Na 45 cm vanaf de opzet aan weersz 
in elke 2e nld 2x 2/3 s, 2x 1/2 s, dan in 

MOUW

AFWERKING

NAALDEN
Wij adviseren brei- en haaknaal-
den van Milward. Het is en blijft 
natuurlijk een persoonlijke keuze 
welk type naalden je wilt gebrui-
ken, bv. van hout, van metaal of 
van bamboe.
Bij breiwerk met een groot aantal 
steken, bv. vesten of stola’s die 
aan een stuk worden gebreid, is 
het vaak prettiger om in heenga-
ande en teruggaande naalden op 
een rondbreinaald te werken. Voor 
breiwerk dat in het rond gebreid 
wordt, worden altijd rondbreinaal-
den of breinaalden zonder knop 
gebruikt; bij het breien van ronde 
passen, waarbij het aantal steken 
vermindert, worden rondbreinaal-
den met verschillende lengtes ge-
bruikt.
Verdere gegevens over het type 
naalden en de naalddiktes vind je 
bij de beschrijvingen onder het 
kopje: FOURNITUREN.

KANTSTEKEN

De eerste en laatste steek van een 
naald noemen we kantsteken. 
De kantsteken verdwijnen als de 
naad gesloten wordt. 
In de breischema’s worden de kant-
steken meestal als extra steek gete-
kend. In de beschrijving wordt 
meestal extra vermeld hoe de kant-
steken gebreid moeten worden.

Knoopjesrand 

In heengaande en teruggaande 
naalden de 1e steek net als bij het 
recht breien afhalen, de laatste 
steek van de naald altijd recht brei-
en. De knoopjesrand vormt een ste-
vige rand. Je kunt bij deze kantste-
ken de lussen heel goed herkennen. 
Daarom is het makkelijk om het 
aantal naalden te tellen of nieuwe 
steken bij de rand op te nemen. 

Kettingrand

In heengaande en teruggaande 
naalden de 1e steek net als bij het 
averecht breien afhalen, de laatste 
steek van de naald recht breien. 
De kettingrand is heel rekbaar. Je 
kunt deze rand bij elk patroon toe-
passen, vooral bij panden in tricot-
steek. De kantsteken worden in fei-
te over 2 naalden gebreid en 
vormen aan de achterkant van het 
breiwerk een ketting waardoor de 
rand mooi in vorm blijft. 
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DRAAD UIT HET MIDDEN VAN DE BOL
Bij gladde garens en klassiek gewikkelde bollen kun je ook de draad uit het midden van de bol als begindraad 
gebruiken. De draad wikkelt zich gelijkmatig af en de bol gaat niet rollen.
Om deze begindraad te vinden steek je je vinger in het midden van de bol en trek je er voorzichtig wat garen uit. 
Indien nodig, de draad ontwarren totdat je het begin hebt gevonden. De begindraad aan de buitenkant om de bol 
winden en dan het etiket hierover schuiven. Nu kun je beginnen.
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