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MODEL C 
 
Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46. 
De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld. Indien 
er één getal staat is dit voor alle maten geldig. 
 
Materiaal: Scheepjes Stone Washed grijs (802) 7-7-8 bollen, 
breinaalden nr. 3 met en zonder knop. 
 
Stekenverhouding: 20 steken en 28 naalden in ajourpatroon en 
21 steken en 40 naalden in gerstekorrelsteek gebreid, zijn 10x10 
cm. Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden. 
 
Gebruikte steken: Boordsteek: afwisselend 2 steken recht en 2 
steken averecht. 
Ajourpatroon: brei volgens teltekening. Herhaal steeds de eerste 
2 naalden van de teltekening. De 7 meerderingen aan de 
zijnaden staan op de teltekening boven de te herhalen naalden 
aangegeven. 
+ = kantsteek, < = overhaling (1 steek afhalen, 1 steek recht en 
de afgehaalde steek overhalen), o = omslag, ^ = 2 steken samen 
afhalen, 1 steek recht en de afgehaalde steken overhalen, > = 2 
steken recht samen breien, open ruitje = recht op de goede, 
averecht op de verkeerde kant, x = averecht op de goede, recht 
op de verkeerde kant. Deze patroonsteek trekt erg in, als het 
truitje gebreid is even met de strijkbout en wat stoom de panden 
licht persen tot de gewenste breedte. 

 
Werkwijze: Rug- en voorpand: Zet 94-102-106 steken op en brei 8 
cm boordsteek, meerder of minder in de laatste teruggaande naald 
tot 93-100-107 steken. Brei verder in ajourpatroon en meerder aan 
de zijkanten 7x in elke 11e naald 1 steek, = 107-114-121 steken. 
Meerder bij 38 cm hoogte voor de mouwtjes 7x aan beide kanten 
van elke 2e naald 2 steken, = 135-142-149 steken. Eindig met een 
teruggaande naald en meerder hierin verdeeld 7-10-11 steken, = 
142-152-160 steken. Brei verder in gerstekorrelsteek. Splits het 
werk voor de V-hals en brei beide kanten apart verder. Minder aan 
de halskant 33x in elke 2e naald 1 steek. Minderingen: voor de hals 
2 steken samen breien, 1 kantsteek, na de hals 1 kantsteek, 2 
steken verdraaid samen breien. Kant bij 60-61-62 cm hoogte de 
overige 38-43-47 steken voor de schouders af. 
 
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem met breinaalden 
zonder knop rondom de hals ca. 220 steken op en brei boordsteek, 
deel de boordsteek zo in dat de 2 middelste steken onderaan de 
punten van de hals dezelfde steken zijn, bijv. 2 recht of 2 averecht. 
Minder in elke toer middenvoor en middenachter 2 steken als volgt: 
brei tot 2 steken voor het midden, 1 steek afhalen, brei de volgende 
steek en haal de afgehaalde steek over, 2 steken samen breien. 



 

 

Kant bij 4 cm boordhoogte alle steken in boordsteek af. Neem langs de mouwtjes, met 
de schoudernaad in het midden, ca. 70-74-78 steken op en brei 5 cm boordsteek. Kant in boordsteek af. Sluit 
de mouw- en zijnaden. 
 

 
 
 
 
 


