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halsbreedte, voorpand
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mouwlengte

40

42

42

44

44

begin split, achterpand
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lengte split, achterpand
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38
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48

48
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52

56

Achter- en voorpand

totale lengte
getallen in cm

De gegevens voor alle maten staan van klein naar groot
in verschillende kleuren achter elkaar, gescheiden door
streepjes. Als er slechts 1 getal staat, dan geldt dit voor alle
maten.
MATERIAAL
Schachenmayr Soft & Easy, bol van 100 g
kleur 00036 (koraal)
bollen
4 4 5 5 6
breinld 4 mm
1 rondbreinld 4 mm
2 setjes breinld zonder knop 4 mm
1 haaknld 4 mm
1 borduurnaald
De etiketten controleren, alleen bolletjes van dezelfde
kleurpartij gebruiken. De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon verschillen.
BASISTECHNIKEN
Ajourpatroon: Volgens telpatroon in heeng en terugg nld
breien. De heeng nld
van rechts naar links lezen, in de niet-getekende terugg
nld alle s en omslagen av breien. Bij 2 omslagen die naast

elkaar liggen, de 1e omslag recht, de 2e omslag av breien.
Met de 9 s vóór het pg beginnen, de 8 s van het pg steeds
herhalen, eindigen met de 9 s na het pg. In de hoogte de
1e – 12e nld herh. In de 13e – 24e nld staan de minderingen
aan de zijkant voor de schouders.
2 s overgehaald samenbreien: 1 s recht afhalen, 1 s recht
breien, dan de afgehaalde s overhalen.
2 kants: bij de linkerrand in de heeng nld tot 2 s vóór het
einde van de nld breien, de volgende s av afhalen, de draad
ligt vóór het werk, de laatste s recht breien. In de terugg
nld de 1e s av afhalen, de draad ligt vóór het werk, de 2e s
recht breien.
Bij de rechterrand in de heeng nld de 1e s av afhalen, de
draad ligt vóór het werk, de 2e s recht breien. In de terugg
nld tot 2 s vóór het einde van de nld breien, de volgende
s av afhalen, de draad ligt vóór het werk, de laatste s recht
breien.
Koord breien: met 2 breinld zonder knop 3 s opzetten, niet
keren, maar deze s naar de andere kant van de nld schuiven.
De draad vanaf de laatste van de 3 s aan de achterkant naar
het begin van de nld toe halen en de 3 s recht breien. De
draad na de 1e s een beetje strakken aantrekken. Op deze
manier de s aan het einde van de nld steeds weer naar de
andere kant toe schuiven en recht breien totdat het koord
de gewenste lengte heeft bereikt.
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Afsluiten met koord: eerst bij de bovenrand de s van de
hulpnld met de rondbreinld opnemen, dan de 3 s van het
koord erbij nemen en als volgt breien: * 2 s recht, 2 s recht
gedraaid samenbreien, 3 s van de rechternld terug op de
linkernld leggen. Vanaf * herh. Aan het einde van de nld,
als alle opgenemen s op zijn, bij de laatste 3 s het koord
verder breien.
PROEFLAPJE
Ajourpatroon:
19 s en 29 nld = 10 x 10 cm
Als de afmetingen van het proeflapje afwijken, met dikkere
of dunnere naalden breien.
INSTRUCTIES
Voorpand:
90/98/106/114/122 s opzetten en de 1e terugg nld recht
breien. Dan nog 2 nld av breien.
In ajourpatroon verder breien, het pg 9x/10x/11x/12x/13x
per nld breien.
Na 18 cm vanaf de opzet [= 50 nld] in ajourpatroon voor de
mouwen 1x 1 s opzetten. Dan in elke 2e nld nog 3x 1 s, 4x
2 s, 2x 4 s, 2x 8 s en 1x 40/44/44/48/48 s meerderen resp.
erbij opzetten = 242/258/266/282/290 s.
Na 13/13/15/15/17 cm = 38/38/44/44/50 nld vanaf de
meerderingen voor de mouwen na een 6e resp. 12e nld
van het ajourpatroon aan weerszijden 72/76/76/80/80 s
op 1 hulpnld leggen en de volgende s afkanten =
66/74/82/90/98 s. In ajourpatroon verder breien, aan
weerszijden net als in de 13e – 24e nld
in het breischema in elke 2e nld s minderen =
34/42/42/50/50 s na 24/24/30/30/36 nld.
De overige 34/42/42/50/50 s op een hulpnld leggen.
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Achterpand: net als het voorpand breien, voor het split na
12,5/10/12,5/10/12,5 cm = 36/30/36/30/36 nld het werk
delen. Hiervoor in de volgende heeng nld na 41/45/49/53/57 s
nog 2 s recht, 4 s afkanten, 2 s recht breien. De volgende
41/45/49/53/57 s volgens het patroon verder breien =
43/47/51/55/59 s per kant. De 2 kanten apart afwerken, bij
de splitranden 2 kants breien.
De meerderingen voor de mouwen en de minderingen
voor de schouders net als bij het voorpand breien.
De resterende 15/19/19/23/23 s na 48/48/52/52/56 cm
vanaf de opzet op een hulpnld leggen. Die 2. kant in
spiegelbeeld afwerken.
AFWERKING
Draadjes instoppen. Delen spannen, vochtig maken en
laten drogen.
De 72/76/76/80/80 s van de mouwen in maassteek aan
elkaar naaien. Zijnaden en ondermouwnaden sluiten.
Bij de mouwranden en splitranden 1 toer hvs haken.
Met de rondbreinld de 15/19/19/23/23 s van het linker
achterpand, de 34/42/42/50/50 s van het voorpand en de
15/19/19/23/23 s van het rechter achterpand opnemen =
64/80/80/96/96 s.
Eerst een koord van 25 cm breien, dan met 1 breinld zonder
knop en de rondbreinld de rand 64/80/80/96/96 s met
een koord afsluiten, dan nog 1 koord van 25 cm breien. De
3 s afkanten.
In de uiteinden van het koord een knoopje leggen, bij het
achterpand strikken.

Uitleg tekentjes
= 1 kants
= 1 s recht
= 1 omslag
= 2 s recht samenbreien
= 2 s overgehaald samenbreien

AFKORTINGEN
av		
= averecht
heeng nld
= heengaand naald
nld 		
= naald(en)
s 		
= steek (steken)
t 		
= toer(en)
terugg nld
= teruggaande naald
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