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MATERIAAL
Schachenmayr Cotton4future, bolletje van 50 g
ca. 50 g = 100 m
kl 00005 (linen) 6, 6, 7, 8, 8 bolletjes     
De etiketten controleren, alleen bolletjes met hetzelfde 
kleurnummer gebruiken.
De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon verschil-
len.

1 rondbreinld 4,5 mm, 60 cm en 40 cm lang
2 stekenhouders
1 borduurnaald

PROEFLAPJE
Basispatroon:
17 s en 30 nld = 10 x 10 cm

BASISTECHNIEKEN
Ribbels:
In heeng en terugg nld:
Heeng nld en terugg nld recht breien.
In toeren:
1e toer: alle s recht breien.
2e toer: alle s av breien.
De 1e en 2e t herhalen.

Basispatroon:
1e nld (= terugg nld) tot 7e nld: ribbels breien.
8e nld (= heeng nld):  1 s recht, 2 omslagen, vanaf 
herhalen, eindigen met 1 s recht.
9e nld (= terugg nld): alle s recht breien, omslagen laten 
vallen en de s lang maken.
10e tot 15e nld: ribbels breien.
De 8e tot 15e nld herhalen.

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 de lange rondbreinld 80/86/94/100/110 s opzetten. 
Het basispatroon breien, met een terugg nld beginnen.
Na 161 nld (= ca. 53 cm) resp. na een 9e nld van het basis-
patron voor de schouders aan weerszijden 1x 10/11/13/14/16 
s en in de volgende 2e nld 1x 10/11/12/13/15 s afkanten.
De resterende 40/42/44/46/48 s voor de halsrand op een 
hulpnld leggen.
Totale lengte = 54 cm.

Voorpand
Net als het achterpand breien.

AFWERKING
De delen spannen, vochtig maken en laten drogen.
De schoudernaden en zijnaden sluiten, daarbij op de  in 
het schema letten.

S107864

Noemi
damestruitje

Design: Quail Studio

breien

makkelijk

aanbevolen garen

V.1/BW/KM

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

Achterpand en voorpand 

onderbreedte 46 50 54 58 64

lengte tot armsgat 34 33 324 31 30

hoogte armsgat 19 20 21 22 23

hoogte schouder 1 1 1 1 1

schouderbreedte 11 12,5 14 15,5 18

halsbreedte 24 25 26 27 28

totale lengte 54 54 54 54 54

alle maten in cm

Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze instructies op onze website.
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Halsbies
De 40/42/44/46/48 s van het voor- en achterpand met de 
korte rondbreinld opnemen = 80/84/88/92/96 s.
In het rond sluiten en 4 t ribbels breien. In de volgende t 
alle s afkanten, daarbij de s recht breien.

Bies voor armsgaten
Met de korte rondbreinld bij de armsgaten elk 68/72/ 
76/80/84 s opnemen en in het rond sluiten. Dan 4 t ribbels 
breien en in de volgende t alle s losjes afkanten, daarbij de 
s recht breien.

De draden instoppen.

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

Noemi damestruitje • S10864 • V.1

Schema (getallen in cm)

achter- en 
voorpand
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