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MATERIAAL
Organic Cotton, bolletje van 50 g
ca. 50 g = 155 m
kl 00070 (grass)   2, 2, 3, 3, 4 bolletjes
kl 00090 (silver)   3, 3, 4, 4, 5 bolletjes     
De etiketten controleren, alleen bolletjes met hetzelfde 
kleurnummer gebruiken.
De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon ver-
schillen.

1 rondbreinld 2,5 mm, 40 cm en 80 cm lang
1 rondbreinld 6,0 mm, 80 cm lang
1 setje breinld zonder knop 2,5 mm
1 borduurnaald

PROEFLAPJE
Streeppatroon 1 met nld 2,5 mm en nld 6,0 mm: 
28 s en 36 nld = 10 x 10 cm
Streeppatroon 2 met nld 2,5 mm en nld 6,0 mm: 
28 s en 26 nld = 10 x 10 cm

BASISTECHNIEKEN
Boordpatroon:
Heeng nld: 1 s recht, 1 s av afwisselend breien; terugg nld: 
de s breien zoals ze zich voordoen.

Tricotsteek:
Heeng nld: recht; terugg nld: av.

Streeppatroon 1:
1e tot 18e nld: tricotsteek met nld 2,5 mm.
19e nld (heeng nld): tricotsteek met nld 6,0 mm.
20e nld (terugg nld): av breien met nld 2,5 mm.
1e tot 20e nld herhalen.

Streeppatroon 2:
1. en 2e nld: tricotsteek met nld 2,5 mm.
3e nld (heeng nld): tricotsteek met nld 6,0 mm.
4e nld (terugg nld): av breien met nld 2,5 mm.
1e tot 4e nld herhalen.

Minderingen:
2 s recht samenbreien: de nld tegelijkertijd in de twee vol-
gende s insteken en recht samenbreien
2 s recht overgehaald samenbreien: de 1e s recht afhalen, 
de volgende s recht breien, dan de afgehaalde s over de 1e 
s heen halen.

Kettingrand:
In elke nld de 1e s av afhalen, de laatste s van elke nld recht 
breien.

Bies 1: 
Kants (kettingrand), 2 s recht, 2 s recht overgehaald sa-
menbreien. Bies 1 wordt aan het begin van de nld gebreid 
en is naar links gericht.

Bies 2: 
De nld tot de laatste 5 s breien, 2 s recht samenbreien, 2 s 
recht, kants (kettingrand). Bies 1 wordt aan het einde van 
de nld gebreid en is naar rechts gericht.

TIP:
Als er meerdere s bij bies 1 of bies 2 geminderd moeten 
worden (armsgat 3x 1 s), dan de mindering (2 s recht 
samenbreien of 2 s overgehaald samenbreien) 3x herha-
len.

MAAT XS S M L XL
32/34 36/38 40/42 44/46 48/50

Achterpand en voorpand 

onderbreedte 48 52 56 60 64

bovenbreedte 41 45 49 53 57

lengte tot armsgat 37 38 39 40 41

breedte armsgat 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

hoogte armsgat 20 21 22 23 24

schouderbreedte 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5

halsbreedte 20 21 22 23 24

diepte halsrand voorpand 20 20 20 21 21

diepte halsrand achterpand 8 8 8 8 8

totale lengte 57 59 61 63 65
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INSTRUCTIES
De gegevens voor de maten staan gescheiden door 
streepjes van groot naar klein achter elkaar. Als er slechts 1 
getal staat, geldt dit voor alle maten.

Achterpand
Met nld 2,5 mm met Silver 134/146/156/168/180 s opzetten 
en 2 cm in boordpatroon breien. In streeppatroon 1 verder 
breien. Tegelijkertijd voor de schuine rand 10x in elke 12e 
nld aan weerszijden na resp. vóór de kants 2 s samenbrei-
en. In totaal 114/126/136/148/160 s; daarbij bij 31/32/ 
33/34/35 cm totale lengte in streeppatroon 2 met Grass 
breien. Bij 37/38/39/40/41 cm totale lengte voor de arms-
gaten bies 1 resp. bies 2 breien, daarbij aan weerszijden in 
elke 2e nld 1x 3 s, 1/2/3/4/5x 2 s en 3x 1 s minderen. De 
overige 98/106/116/120/128 s breien, bij een totale lengte 
van 49/51/53/55/57 cm voor de halsrand de middelste 
30/30/36/36/x s afkanten en het werk afzonderlijk afw-
erken. Aan weerszijden in elke 2e nld 1x 4 s, 1x 3 s en 2x 2 
s en 3x 1 s afkanten = 20/24/26/28/32 s voor de schouder. 
Bij een totale lengte van 57/59/61/63/65 cm de s op een 
hulpnld leggen.

Voorpand
Met nld 2,5 mm met Silver 134/146/156/168/180 s opzetten 
en 2 cm in boordpatroon breien. In streeppatroon 1 verder 
breien. Tegelijkertijd voor de schuine rand 10x in elke 12e 
nld aan weerszijden na resp. vóór de kants 2 s samenbrei-
en. In totaal 114/126/136/148/160 s, daarbij bij 31/32/ 
33/34/35 cm totale lengte in streeppatroon 2 met Grass 
breien. Bij 37/38/39/40/41 cm totale lengte voor de arms-
gaten bies 1 resp. bies 2 breien, daarbij aan weerszijden in 
elke 2e nld 1x 3 s, 1/2/3/4/5x 2 s en 3x 1 s minderen. 
Tegelijkertijd bij 37/39/41/42/44 cm totale lengte voor de 
halsrand het werk in het midden delen en afzonderlijk verd-
er breien.
Bies 1 resp. bies 2 breien, daarbij aan weerszijden in elke 2e 
nld 5/5/6/6/8x 2 s en in elke 2e nld 19/19/20/20/20x 1 s 
minderen. Bij de overige 20/24/26/28/32 s de schouder 
breien. Bij een totale lengte van 57/59/61/63/65 cm de s op 
een hulpnld leggen.

AFWERKING
Delen spannen, vochtig maken en laten drogen.
De s van het voorpand en de s van het achterpand met de 
verkeerde kanten op elkaar leggen en samenbreien., daar-
bij bij de halsrand 4 s op de hulpnld laten liggen. Zijnaden 
sluiten. 

Achterste halsbies
Met de korte rondbreinld 2,5 mm met Grass bij de halsrand 
mooi verdeeld 66/70/74/78/82 s opnemen. De 4 s van de 
halsbies bij de rechterrand met breinld zonder knop opne-
men. De halsbies bij de halsrand als volgt breien: * heeng 
nld: kants (kettingrand), 2 s recht breien, 1 s afhalen, de 
opgenomen s bij de halsrand recht breien en de afgehaal-
de s eroverheen halen. Het werk keren en de terugg nld (av 
s) breien. Vanaf * herhalen, totdat alle opgenomen s op 
zijn. De 4 s van de linkerrand met de 4 s van de halsbies 
samenbreien (goede kanten liggen op elkaar). Draadjes in-
stoppen.

AFKORTINGEN
av  = averecht
heeng  = heengaand
nld = naald(en)
s  =  steek (steken)
terugg  = teruggaand
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Schema (getallen in cm)
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