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MATERIAAL
Schachenmayr Soft Mix, bolletje van 25 g
ca. 25 g = 113 m
kl 00090 (edium grijs) 8, 9, 10, 11, 12 bolletjes 
Schachenmayr Soft Shimmer, bolletje van 25 g 
ca. 25 g = 125 m
kl 00093 (zilver) 7, 8, 9, 10, 10 bolletjes 
De etiketten controleren, alleen bolletjes van dezelfde kleur- 
partij gebruiken.
De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon ver-
schillen.

TIP: er wordt afwisselend met meerdere draden gebreid.

breinaalden 6,0 mm en 6,5 mm
1 borduurnaald

PROEFLAPJE
Tricotsteek met 2 draden met nld 6,5 mm:  
14 s en 20 nld = 10 x 10 cm

BASISTECHNIEKEN
Boordpatroon:  
In heeng en terugg nld: in heeng nld 1 s recht, 1 s av af-
wisselend breien, in terugg nld de s breien zoals ze zich 
voordoen.
In toeren: 1 s recht, 1 s av afwisselend breien.

Tricotsteek:
In heeng en terugg nld: in heeng nld recht en in terugg nld 
av breien. 
In toeren: rechte s breien.

Ribbels: 
In heeng en terugg nld: in heeng nld en terugg nld recht 
breien. 
In toeren: 1 t recht en 1 t av breien.
De 1e en 2e t herhalen.

VOLGORDE VAN KLEUREN EN PATRONEN
Voor- en achterpand:
met 2 draden: (= 1x medium grijs en  und 1x zilver), 3 nld 
boordpatroon, dan in tricotsteek verder breien.

Kraag: 
met 4 draden: (= 4x zilver), 4 nld ribbels,
met 3 draden: (= 3x medium grijs), 6 nld tricotsteek,
met 4 draden: (= 4x zilver), 2 nld ribbels,
met 4 draden: (= 3x medium grijs en 1x zilver), 6 nld tricot-
steek, 2 nld ribbels.

Mouwen:
met 4 draden: (= 3x medium grijs en 1x zilver), 6 nld tricot-
steek, 2 nld ribbels,
met 4 draden: (= 4x medium grijs), 6 nld tricotsteek,
met 2 draden: (= 1x medium grijs en 1x zilver), in tricotsteek 
verder breien.

INSTRUCTIES 
De gegevens voor de maten staan van klein naar groot 
in verschillende kleuren achter elkaar, gescheiden door 
schuine streepjes. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor 
alle maten.

Achterpand
In de betreffende volgorde van kleuren en patronen breien, 
hiervoor met nld 6,0 mm 84/90/94/100/106 s opzetten en 
de boord breien, daarbij met een terugg nld beginnen.
Vanaf de volgende heeng nld met nld 6,5 mm in de volgende 
indeling verder breien: kants, 3 ribbelsteken, tricotsteek tot 
4 s vóór het einde van de nld, 3 ribbelsteken, kants. 

MATEN XS S M L XL

32/34 36/38 40/42 44/46 48/50

Achter- en voorpand

onderbreedte 58 62 66 70 74

lengte tot armsgat 34 34 34 34 34

breedte armsgat 2 2 2 2 2

hoogte armsgat 17 18 19 20 21

schouderbreedte 15 17 18 20 22

hoogte schouder 4 4 4 4 4

breedte halsrand 24 24 26 26 26

hoogte kraag 10 10 10 10 10

totale lengte (zonder col) 55 56 57 58 59

Mouwen

onderbreedte 24 24 26 26 26

bovenbreedte 32 34 36 39 42

totale lengte 42 42 42 42 42

getallen in cm
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Na 34 cm vanaf de opzet voor de armsgaten aan weerszij-
den 1x 3 s afkanten = 78/84/88/94/100 s. 
In tricotsteek verder breien.
Na 51/52/53/54/55 cm vanaf de opzet voor de schouders 
aan weerszijden in elke 2e nld 2x 5 s en 2x 6 s / 3x 6 s en 
1x 7 s / 2x 6 s en 2x 7 s / 3x 7 s en 1x 8 s / 4x 8 s afkanten.
Na 55/56/57/58/59 cm vanaf de opzet voor de kraag bij de 
resterende 34/34/36/36/36 s met nld 6,0 mm in de betref-
fende volgorde van kleuren en patronen 20 nld breien, dan 
alle s afkanten, daarbij recht breien.
Totale lengte = 65/66/67/68/69 cm.

Voorpand
Net als het achterpand breien. 

Mouwen
In de betreffende volgorde van kleuren en patronen breien, 
hiervoor met nld 6,5 mm 36/36/38/38/38 s opzetten.
Na de 14 nld volgens de uitleg in tricotsteek verder breien.
Na 14 nld (= ca. 7 cm) resp. met het begin van de tricotsteek 
voor de schuine randen aan weerszijden in elke 12e nld 6x  
1 s / in elke 12e nld 2x 1 s en in elke 10e nld 5x 1 s / in elke  
12e nld 2x 1 s en in elke 10e nld 5x 1 s / in elke 8e nld 9x 1 s en  

in elke 6e nld1x 1 s / in elke 8e nld 3x 1 s en in elke 6e nld 
9x 1 s meerderen = 48/50/52/58/62 s.

Na 42 cm vanaf de opzet alle s afkanten.
Totale lengte = 42 cm.

De 2e mouw hetzelfde breien.

AFWERKING
De panden spannen, vochtig maken en laten drogen.
De naad van de kraag en de schoudernaden sluiten. Mou-
wen inzetten. Mouwnaden en zijnaden sluiten. 

Alle draden instoppen.

AFKORTINGEN
av = av
heeng nld = heengaande naald
kants = kantsteek
nld = naald(en)
s = steek (steken)
terugg nld = teruggaande naald

Schema (getallen in cm)

achter- en 
voorpand

mouw


