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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

lengte tot armsgat 31 32 33 34 35

schouderbreedte 14,5 16 17,5 19 20,5

halsbreedte 19 20 21 22 23

diepte halsrand voorpand 21 22 23 24 25

totale lengte 50 52 54 56 59

Mouwen

onderbreedte 19 20 21 22 23

bovenbreedte 38 40 42 44 46

totale lengte 46 46 45 45 44

alle maten in cm

S10862

Sanne
damestrui

Design: Wenke Müller

breien

gemiddeld

aanbevolen garen

V.1/WM/KM

MATERIAAL
Schachenmayr Organic Cotton, bolletje van 50 g
ca. 50 g = 155 m
kl 00001 (white)   10, 10, 11, 11, 12 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 3,5 mm, 80 cm lang
1 borduurnaald

PROEFLAPJE
Kabelpatroon met nld 3,5 mm: 
30 s en 34 nld = 10 x 10 cm

BASISTECHNIEKEN
Boordpatroon:
Heeng nld: 2 s recht, 2 s av afwisselend breien; terugg nld: 
de s breien zoals ze zich voordoen.

Kabelpatroon 1: in heeng nld * bij de 2e s vanaf de voor-
kant linksbuiten insteken en de s recht breien, de s op de 
nld laten liggen. Nu de 1e s recht breien. Beide s op de 
rechternld nemen, 1 s av breien, vanaf * tot het einde van 

de nld herhalen. De kabel verloopt naar rechts. In de te-
rugg nld de s breien zoals ze zich voordoen.

Kabelpatroon 2: in heeng nld: * in de 2e s op de linkernld 
vanaf de achterkant insteken en recht breien, dan de 1e s 
recht breien, 1 s av breien, vanaf * tot het einde van de nld 
herhalen. De kabel verloopt naar links. In de terugg nld de 
s breien zoals ze zich voordoen.

Meerderingen:
1 s naar rechts meerderen = 1 M naar rechts: het dwars-
draadje met de linkernld tussen de 2 s vanaf de achterkant 
op de nld leggen en recht breien.
1 s naar links meerderen = 1 M naar links: het dwarsdraad-
je met de linkernld tussen de 2 s vanaf de voorkant op de 
nld leggen en recht gedraaid breien.

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.

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 wit 144/156/168/180/192 s opzetten 
en 6 cm in boordpatroon breien. Met nld 3,5 mm verder 
breien en in kabelpatroon 1 breien. Na 14/15/16/17/18 cm 
totale lengte in kabelpatroon 2 verder breien tot een totale 
hooge van 26/28/30/32/34 cm. Dan tot een totale lengte 
van 50/52/54/56/58 cm vanaf de opzet in kabelpatroon 1 
breien. Dan 1 heeng nld in tricotsteek breien en de s op 
een hulpnld leggen.

Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze instructies op onze website.
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Voorpand
Met nld 2,5 mm met wit 144/156/168/180/192 s opzetten 
en 6 cm in boordpatroon breien. Met nld 3,5 mm verder 
breien en in kabelpatroon 1 breien. Na 14/15/16/17/18 cm 
totale lengte in kabelpatroon 2 verder breien tot een totale 
hooge van 26/28/30/32/34 cm. Dan in kabelpatroon 1 brei-
en, Tegelijkertijd bij 29/30/31/32/33 nld vanaf de opzet 
voor de halsrand het werk in het midden delen en beide 
kanten apart afwerken. Voor de schuine halsrand in elke 2e 
nld 23/24/26/28/30x en dan in elke nld 4x nld 5/6/7/7/7x 
vóór de kants bij de halsrand steeds 2 s recht samenbreien 
resp. na de kants bij de halsrand steeds 2 s recht overge-
haald samenbreien. Bij een totale lengte van 50/52/54/56/59 
cm vanaf de opzet 1 heeng nld in tricotsteek breien en dan 
steeds 44/48/51/55/59 s op een hulpnld leggen.

Mouwen
Met nld 2,5 mm met wit 56/60/64/68/72 s opzetten en 6 
cm in boordpatroon breien. Met nld 3,5 mm verder breien 
en in kabelpatroon 1 breien. Na 18 cm in kabelpatroon 2 
verder breien. Tegelijkertijd voor de schuine randen na de 
boord aan weerszijden in elke 2e nld en in elke 6e nld 
14/15/16/17/18x 1 s meerderen 
= 112/120/128/136/144 s.
Als het totaal aantal s is bereikt voor de schuine randen 
zonder meerderingen in kabelpatroon 1 verder breien. Bij 
een totale lengte van 46/46/45/45/44 cm alle s afkanten. 
De 2e mouw op dezelfde manier breien.

AFWERKING
Delen spannen, vochtig maken en laten drogen.
De s van het voorpand en de s van het achterpand met de 
goede kanten op elkaar leggen en samenbreien. De mou-
wen vastnaaien. Mouwnaden en zijnaden sluiten.

Halsbies
Met de korte rondbreinld 2,5 mm met wit bij de halsrand de 
s als volgt opnemen: bij het achterpand rechts 2 s vóór de 
schoudernaad beginnen, dan mooi verdeeld 
50/53/56/59/62 s opnemen, dan 69/72/75/78/81 s bij de 
linker halsrand, 1 s in het midden van de halsrand (= mid-
delste s), weer 69/72/75/78/81 s bij de rechter halsrand, 
dan vanaf de schoudernaad 2 s opnemen. In totaal 
191/200/209/218/227 s. In het rond sluiten en 1 t in tricot-
steek breien. Dan in  boordpatroon breien. Daarbij 5x in 
elke 2e t vóór de middelste s 2 s recht samenbreien, de 
middelste steek recht breien en dan 2 s overgehaald 
samenbreien. In de volgende t mooi verdeeld in totaal 25 s 
samenbreien (steeds 10 s bij de voorste halsrand en 5 s bij 
de achterste halsrand), dan alle s afkanten. 

Met de borduurnaald alle draden instoppen.

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

48/52/56/60/64

14,5/16/
17,5

19/20,5

14,5/16/
17,5

19/20,519/20/21/22/23

6
8/
9/
10

/

11
/1
2

12
/1
3/
14

/

15
/1
6

24
/2
4/
24

/

24
/2
5

21
/2
2/
23

/
24

/2
5

50
/5
2/
54

/5
6/
59

6
13

/1
4,
5/
16

/
18

/2
0

12
15

/1
3,
5/

11
/9
/6

19/20/21/
22/23

38/40/42/44/46

46
/4
6/
45

/4
5/
44

29
/3
0/
31

/
32

/3
3

mouwachter- en . 
voorpand

Sanne damestrui • S10862 • V.1

Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze instructies op onze website.
© Copyright MEZ GmbH, 2020.

MEZ GmbH · Hauptstraße 78 · D-79336 Herbolzheim, Germany · www.schachenmayr.com


