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MATERIAAL
Schachenmayr Peach Cotton , bolletje van 50 g
ca. 50 g ≈ 175 m
kl 00126 (coral)  4, 4, 5, 5 bolletjes
kl 00101 (weiß) 2, 2, 3, 3 bolletjes
kl 00169 (petrol)  1, 2, 2, 3 bolletjes
kl 00152 (royal)  1, 1, 1, 1 bolletje

De etiketten controleren, alleen bolletjes van dezelfde 
kleurpartij gebruiken (de kleurnamen staan op het etiket).
De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon ver-
schillen.

1 rondbreinld 3,0 en 3,5 mm, 80 cm lang 
1 borduurnaald

PROEFLAPJE
Tricotsteek met nld 3,5 mm: 
24 s en 36 nld = 10 x 10 cm

BASISTECHNIEKEN
Boordpatroon met nld 3,0 mm:
Ribbels: in heeng nld en in terugg nld rechte s breien.

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

Volgorde voor- en achterpand:
8 nld Weiß, 4 nld Royal, 8 nld Weiß, 4 nld Royal, 16 nld 
Coral, 4 nld Royal, 8 nld Weiß, 4 nld Royal, 8 nld Weiß, 16 
nld Petrol, 4 nld Royal, 8 nld Weiß, 4 nld Royal, 8 nld Weiß 
(in de 5e nld Weiß begint het armsgat resp. de mouwkop), 
16 nld Petrol, 4 nld Royal, 8 nld Weiß , 4 nld Royal, 8 nld 
Weiß, de overige nld met Coral.

Volgorde van kleuren mouwen: 
8 nld Weiß, 4 nld Royal, 8 nld Weiß, 4 nld Royal, 8 nld Weiß, 
14 nld Coral, verder volgens de volgorde voor het voor- en 
achterpand

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

TIP: opdat de indeling van de kleuren past, is het belangrijk, 
dat jouw proeflapje overeenkomt met onze gegevens. Het 
aantal naalden is namelijk op dit proeflapje afgestemd. 
Daarom eerst een proeflapje maken en controleren. Even-
tueel de naalddikte aanpassen.

Achterpand
Met Coral 112/122/132/142 s met nld 3,0 mm opzetten en 
4 cm in boordpatroon breien. Met nld 3,5 mm in basispa-
troon volgens de volgorde van het voor- en achterpand 
breien. Na 27,5 cm = 100 nld vanaf de boord voor de 
armsgaten aan weersz 6/7/8/9 s afkanten en in elke 2e nld 
aan weersz 6/7/9/10x 1 s naast de kants minderen 
= 88/94/98/104 s.
Na 48,5/49,5/50,5/51,5 cm vanaf de opzet voor de hals-
rand de middelste 32 s afkanten en beide kanten apart 
verder breien, voor de ronde halsrand in elke 2e nld 1x 3 s 
en 1x 2 s afkanten. Na 50,5/51,5/52,5/53,5 cm de resteren-
de 23/26/28/31 s voor de schouder afk.

MAAT XS S S L
32/34 36/38 40/42 44/46

Achter- en voorpanden 

onderbreedte 46 50 54 58

lengte tot armsgat 31,5 31,5 31,5 31,5

breedte armsgat 5 6 7 8

hoogte armsgat 19 20 21 22

schouderbreedte 9 10 11 12

halsbreedte 18 18 18 18

halsdiepte achterpand 2 2 2 2

halsdiepte voorpand 9 9 9 9

totale lengte 50,5 51,5 52,5 53,5

Mouw

onderbreedte 24 24 24 24

bovenbreedte 30 32 34 36

lengte tot armsgat 45 45 45 45

hoogte mouwkop 16 16 16 16

totale lengte 60 60 60 60

getallen = cm
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Linker voorpand
Met Coral 55/60/65/70 s met nld 3,0 mm opzetten en 4 
cm in boordpatroon breien. Met nld 3,5 mm in basispa-
troon volgens de volgorde van het voor- en achterpand 
breien.
Na 27,5 cm = 100 nld vanaf de boord voor het armsgat bij 
de rechterrand 6/7/8/9 s afkanten en in elke 2e  nld 
6/7/9/10x 1 s naast de kants minderen = 43/46/48/51 s.
Na 41,5/42,5/43,5/44,5 cm vanaf het opzet voor de hals-
rand bij de linkerrand 10 s op afkanten en in elke 2e nld 1x 
3 s, 1x 2 s en 5x 1 s afkanten. 
Na 50,5/51,5/52,5/53,5 cm de resterende 23/26/28/31 s 
voor de schouder afk.

Rechter voorpand
Met Coral 55/60/65/70 s met nld 3,0 mm opzetten en 4 
cm in boordpatroon breien. Met nld 3,5 mm in basispa-
troon volgens de volgorde van het voor- en achterpand 
breien.
Na 27,5 cm = 100 nld vanaf de boord voor het armsgat bij 
de rechterrand 6/7/8/9 s afkanten en in elke 2e nld 
6/7/9/10x 1 s naast de kants minderen = 43/46/48/51 s.
Na 41,5/42,5/43,5/44,5 cm vanaf het opzet voor de hals-
rand bij de rechterrand 10 s  afkanten en in elke 2e nld 1x 3 
s, 1x 2 s en 5x 1 s afkanten. 
Na 50,5/51,5/52,5/53,5 cm de resterende 23/26/28/31 s 
voor de schouder afk.

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

Tekening (maten in cm)

Mouwen
Met Coral 60 s met nld 3,0 mm opzetten en 4 cm in boord-
patroon breien. Met nld 3,5 mm in basispatroon volgens de 
volgorde van de mouw breien, daarbij voor de schuine ran-
den in de 17e/13e/11e/9e  nld vanaf de boord aan weerszij-
den 1 s meerderen in elke 18e nld aan weerszijden 6x 1 s/ 
in elke 14e nld 4x 1 s en in elke 12e nld 5x 1 s / in elke 12e 
nld 5x 1 s en in elke 10e 6x 1 s / in elke 10e nld 6x 1 s en in 
elke 8e nld 8x 1 s  meerderen = 74/80/84/90 s. 
Na 41 cm = 148 nld vanaf de boord voor de mouwkop aan 
weersz 6/7/8/9 s afkanten en in elke 2e bkd aan weersz 
28x 1 s naast de kants minderen. Na 60 cm vanaf de opzet 
de resterende 6/10/12/16 s losjes afkanten. 
De 2e mouw op dezelfde manier breien.

AFWERKING
Delen spannen, vochtig maken en laten drogen.
Schoudernaden sluiten. 
De mouwen vastnaaien. Zijnaden en mouwnaden sluiten. 

Halsbies
Met Coral bij de halsrand mooi verdeeld 90 s met nld 3,0 
mm opnemen. 2,5 cm in boordpatroon breien. Dan alle s 
losjes recht afkanten.

Voorste biezen
Met Coral bij de voorranden en de korte rand van de hals-
bies mooi verdeeld 106/110/114/118 s met nld 3,0 mm op-
nemen 3 cm in boordpatroon breien. Dan alle s losjes recht 
afkanten.

Met de borduurnaald alle draden instoppen.
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