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MATERIAAL
Schachenmayr Catania, bolletje van 50 g
ca. 50 g = 125 m
kl 00105 (natur) 7, 8, 8, 9, 10 bolletjes     
De etiketten controleren, alleen bolletjes met hetzelfde 
kleurnummer gebruiken.
De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon verschil-
len.

1 rondbreinld 3,5 tot 4,0 mm, 60 cm en 40 cm lang
2 stekenhouders
1 borduurnaald

PROEFLAPJE
Tricotsteek: 
22 s en 30 nld = 10 x 10 cm
Basispatroon:
22 s en 30 nld = 10 x 10 cm

BASISTECHNIEKEN
Boordpatroon:
1 s recht en 1 s av afwisselend breien.

Tricotsteek:
Heeng nld: recht; terugg nld: av.

Basispatroon:
Aantal s deelbaar door 6 + 1 s.
Volgens breischema breien. Alleen de heeng nld zijn gete-
kend. Terugg nld: de s breien zoals ze zich voordoen resp. 
volgens de uitleg. 
Het patroongedeelte (= pg) van 6 s herhalen, eindigen met 
1 s na het pg.
De 1e tot 8e nld herhalen.

1 s zichtbaar minderen:
Heeng nld: aan het begin van de nld na de kants 1 s recht, 
dan 2 s recht samenbreien.
Heeng nld: aan het einde van de nld tot 4 s vóór het einde 
van de nld breien, dan 2 s recht overgehaald samenbreien 
(= 1 s recht afhalen, 1 s recht breien en de afgehaalde s 
overhalen), 1 s recht, kants.
Terugg nld: aan het begin van de nld na de kants 1 s av , dan 
2 s av gedraaid samenbreien.
Terugg nld: aan het einde van de nld tot 4 s vóór het einde 
van de nld breien, dan 2 s av samenbreien, 1 s av, kants.

Kants - knoopjesrand:
Heeng en terugg nld recht breien.

INSTRUCTIES
De gegevens voor de maten staan gescheiden door streep-
jes van groot naar klein achter elkaar. Als er slechts 1 getal 
staat, geldt dit voor alle maten.

TIP: Het model wordt bij het voorpand naar onderen toe 
een beetje breder. Het achterpand wordt rechttoe, recht-
aan gebreid. Je breit 2 panden, die over elkaar liggen en 
naar onderen toe diagonaal verlopen. Op deze manier ont-
staat er bij het achterpand een split.
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V.1/BW/KM

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

Voorpand 

onderbreedte  46 50 54 59 64

breedte op hoogte begin armsgat 42 46 50 54 60

Achterpandem

onderbreedte 18 20 22 24 27

breedte na minderingen voor armsgat 37 41 44 46 52

Achterpanden en voorpand

lengte tot armsgat 36,5 35 33,5 32,5 31,5

breedte armsgat 2,5 2,5 3 4 4

hoogte armsgat 17,5 19 20,5 21,5 22,5

schouderbreedte 6 7,5 9 10,5 12,5

halsbreedte 25 26 26 26 27

diepte halsrand voorpand 6 6 6 6 6

totale lengte 54 54 54 54 54

alle maten in cm
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Voorpand
Met de lange rondbreinld 103/113/121/131/143 s opzetten 
en 2,5 cm in boordpatroon breien, daarbij in de 1e terugg 
nld na de kants met 1 s av beginnen.
Dan in basispatroon breien, daarbij de s als volgt indelen: 
kants, 8/7/8/7/7 s tricotsteek, 14x/16x/17x /19x/21x het pg 
van 6 s, 1 s na het pg, 8/7/8/7/7 s tricotsteek, kants. Voor de 
zijranden in de 11e nld aan weerszijden steeds 1 s zichtbaar 
meerderen = 101/111/119/129/141 s.
Deze minderingen 4x in elke 20e nld herhalen = 93/103/ 
111/121/133 s.
Na 102/98/94/90/86 nld (= ca. 34/32,5/31/30/29 cm) in 
basispatroon voor de armsgaten aan weerszijden 1x 
3/3/5/7/7 s afkanten, dan in elke 2e nld nog 2x 1 s zichtbaar 
minderen = 83/93/97/103/115 s.
Na 136 nld (= ca. 45,5 cm) in basispatroon voor de halsrand 
de middelste 29/31/31/31/33 s op een hulpnld leggen en 
beide kanten apart verder breien, daarbij voor de schuine 
halsrand in elke nld 13x 1 s zichtbaar minderen.
Na 150 nld (= ca. 50 cm ) in basispatroon bij de resterende 
14/18/20/23/28 s voor de schouder nog 4 nld in tricotsteek 
breien, dan alle s afkanten.
Totale lengte = 54 cm.

Rechterdeel achterpand
TIP: bij de linkerrand (= schuine rand) alle kants volgens de 
uitleg breien.
Met de lange rondbreinld 42/46/50/54/60 s opzetten en 
2,5 cm in boordpatroon breien, daarbij in de 1e terugg nld 
na de kants met 1 s av beginnen.
Dan in tricotsteek verder breien.
Bij de schuine rand aan het einde van de nld als volgt s 
meerderen: 
Maat XS:  in elke 2e nld 5x 1 s meerderen, dan 2 nld 
zonder meerderingen (5 s in 12 nld), vanaf  8x herhalen, 
maar in de laatste nld nog 1 s meerderen = 108 nld en 46 
gemeerderde s.
Maat S: in elke 2e nld 52x 1 s meerderen = 104 nld en 52 
gemeerderde s.
Maat M:  in elke 2e nld 4x 1s en in de volgende nld 1 s 
meerderen (5 s in 9 nld), vanaf  10x herhalen, maar in de 
99e nld geen s meerderen, dan nog 1 nld zonder meerd-
eringen breien = 100 nld en 54 gemeerderde s.
Maat L:  in elke 2e nld 3x 1 s en in de beide volgende nld 
steeds 1 s meerderen (5 s in 8 nld), vanaf  11x herhalen, 
maar in de laatste nld geen s meerderen = 96 nld en 58 
gemeerderde s.
Maat XL: 1 nld zonder meerderingen breien, dan in elke 
2e nld 2x 1 s , in de 3 volgende nld steeds 1 s meerderen (5 
s in 7 nld), vanaf  12x herhalen, maar in de laatste nld 
geen s meerderen = 92 nld en 64 gemeerderde s.
Tegelijkertijd bij de rechterrand na 102/98/94/90/86 nld (= 
ca. 34/32,5/31/30/29 cm) in basispatroon voor de armsgat-
en aan weerszijden 1x 3/3/5/7/7 s afkanten, dan in elke 2e 
nld nog 2x 1 s zichtbaar minderen. Na 108/104/100/96/92 
nld liggen er 83/93/97/103/115 s op de nld.

Nu zonder minderingen verder breien.
Na 154 nld (= ca. 54 cm) aan weerszijden 14/18/20/23/28 s 
voor de schouder afkanten en de middelste 55/57/57/57/59 
s op een hulpnld leggen.

Linkerdeel achterpand
In spiegelbeeld t.o.v. het rechterdeel breien.

AFWERKING
Deel spannen, vochtig maken en laten drogen. Beide delen 
voor het achterpand over elkaar heen leggen, zodat de 
bovenranden van de achterpanden op elkaar liggen, daar-
bij ligt het rechterdeel bovenop.
Schoudernaden sluiten, daarbij erop letten, dat beide ran-
den van de delen van het achterpand mee vastgenaaid 
worden.
Zijnaden sluiten, daarbij op de  in het schema letten.

Halsbies
Met de korte rondbreinld steeds 55/57/57/57/59 s van beide 
delen van het achterpand opnemen, hiervoor steeds 1 s 
van het rechterdeel en 1 s van het linkerdeel samenbreien; 
dan bij de schuine halsrand 12 s opnemen, de 29 
/31/31/31/33 s van het voorpand opnemen, bij de andere 
schuine halsrand 12 s opnemen = 108/112/112/112/116 s.
In het rond sluiten en 2,5 cm in boordpatroon breien, dan 
alle s afkanten.

Bies voor armsgaten
Met de korte rondbreinld bij de armsgaten elk 80/86/ 
92/98/102 s opnemen, in het rond sluiten. 2,5 cm in boor-
dpatroon breien, dan alle s afkanten.

De draden instoppen.

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

Breischema Uitleg tekentjes

 = heeng nld: 1 s recht; terugg nld: 1 s av

 = 1 nop in 1 steek insteken: 5 s (1 s recht, 1 omslag, 1 s 
recht, 1 omslag, 1 s recht) opnemen.  Deze 5 s terug 
op de linkernld leggen, 5 s recht breien, vanaf  nog 1x 
herhalen, dan na elkaar de 2e, de 3e, de 4e en de 5e s 
van de rechternld over de 1e s heen halen

 
voorpand

rechter
achterpand

7

5

3

1

pg = 6 s
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