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MATEN 
S (36/38), M(40/42), L (44/46)
De gegevens voor de maten staan van klein naar groot in 
verschillende kleuren achter elkaar, gescheiden door schui-
ne streepjes. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle 
maten.

MATERIAAL
Schachenmayr Journey, bolletje van 50 g
ca. 50 g = 90 m
kleur 00002 (naturel)  6/7/8 bolletjes 
kleur 00053 (wolk)  2/2/2 bolletjes
kleur 00071 (mos)  2/2/2 bolletjes
kleur 00022 (goud)  1/1/1 bolletje
kleur 00070 (smaragd)  1/1/1 bolletje
kleur 00092 (staal)  1/1/1 bolletje

De etiketten controleren, alleen bolletjes van dezelfde 
kleurpartij gebruiken.
De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon ver-
schillen.

breinaalden 7,0 mm en 8,0 mm
1 stompe borduurnaald

PROEFLAPJE
16 s en 31 nld ribbels met nld 8 mm = 10 x 10 cm.

BASISTECHNIEKEN

Ribbels:
Elke nld recht breien.

Volgorde strepen: 20 nld mos, 2 nld naturel,
2 nld mos, 6 nld naturel, 2 nld wolk,
2 nld naturel, 4 nld wolk, 2 nld naturel,
12 nld wolk, 4 nld naturel, 2 nld smaragd,
2 nld naturel, 6 nld smaragd, 4 nld naturel,
4 nld staal, 2 nld naturel, 4 nld staal,
4 nld naturel, 2 nld staal, 22 nld naturel,
4 nld goud, 2 nld naturel, 2 nld goud,
4 nld naturel, 4 nld goud, 4 nld naturel,
4 nld goud, 2 nld naturel.

INSTRUCTIES 
Achterpand: 
74/82/90 s met naturel en nld 7 mm opzetten en in boord-
patroon breien, daarbij met 1 terugg nld en na de kants met 
1 av s, 2 rechte s beginnen en in spiegelbeeld eindigen.
Na 7 cm [= 16 nld] vanaf de opzet met nld 8 mm ribbels en  
de volgorde van strepen verder breien.
Na 38/37/36 cm vanaf de opzet aan weerszijden voor de 
mouwen 1 markeerring vastzetten.
Na 50 cm vanaf de opzet nog 16 nld [= 7 cm] in boordpa-
troon breien, dan alle s afkanten.

Voorpand: 
Net als het achterpand breien.

Mouwen: 
38 s met naturel en nld 7 mm opzetten en in boordpatroon 
breien, daarbij met 1 terugg nld en na de kants met 1 av s, 2 
rechte s beginnen en in spiegelbeeld eindigen.
Na 7 cm [= 16 nld] vanaf de opzet met nld 8 mm ribbels in 
de volgorde van strepen verder breien.
Voor de schuine randen aan weerszijden in de 8e nld 1 s 
meerderen, dan in elke 8e/afwisselend in elke 6e en 8e /6e 
nld nog 11x/13x/15x  1 s meerderen = 62/66/70 s.
Na 35 cm [= 108 nld]  in de volgorde van strepen alle s 
afkanten. 

AFWERKING
De panden spannen, onder vochtige doeken laten drogen. 
De schoudernaden 10/11/12 cm breed sluiten. De zijnaden 
en mouwnaden sluiten. Mouwen inzetten.
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Schema (getallen in cm)
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