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Model A 

 

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 XL limegroen (852) 10-

11-11 bollen, breinaalden nr. 5 met en zonder knop. 

 

Stekenverhouding: 14 steken en 20 naalden in patroonsteek 

gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig 

andere naalden. 

 

Gebruikte steken: 

Boordsteek: afwisselend 2 steken recht en 2 steken averecht. 

Patroonsteek: 

1
e
 naald (goede kant): 1 steek recht, *1 steek recht en hierbij de 

draad 2x om de naald slaan, herhaal vanaf *, eindig met 1 steek 

recht. 

2
e
 naald: recht, hierbij de extra omslag laten vallen. 

3
e
 en 4

e
 naald: recht. 

Herhaal deze 4 naalden. 

 

Werkwijze: 

Rugpand: Zet 62-66-74 steken op en brei 10 cm boordsteek, 

meerder in de laatste teruggaande naald verdeeld tot 72-78-84 

steken. Brei verder in patroonsteek. Kant bij 60 cm hoogte voor 

de hals de middelste 18 steken af en brei beide kanten apart verder. Kant aan de halskant in de 2
e
 naald nog 8 

steken af. Kant bij 62 cm hoogte de overige 19-22-25 steken af voor de schouders. 

 

Voorpand: Brei als het rugpand. Splits bij 46 cm hoogte het werk voor de V-hals en brei beide kanten apart 

verder. Minder aan de halskant op de goede kant 14x in elke 2
e
 naald 1 steek. Minder als volgt: voor de hals: 

brei de naald tot er nog 3 steken op de naald staan, 2 steken recht samen breien, 1 kantsteek, na de hals: 1 

kantsteek, 2 steken gedraaid recht samen breien. Minder verdeeld over de hoogte van de hals aan de 

verkeerde kant nog 3x aan de halskant 1 steek door voor de kantsteek 2 steken recht samen te breien. Kant de 

overige 19-22-25 steken voor de schouders op dezelfde hoogte af als bij het rugpand. 

 

Mouwen: Zet 30-30-34 steken op en brei 6 cm boordsteek. Brei verder in patroonsteek en meerder voor de 

mouwwijdte 11-12-12x aan beide kanten van elke 6
e
 naald 1 steek, = 52-54-58 steken. Kant bij 44 cm hoogte 

alle steken soepel af. 

 

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem met breinaalden zonder knop rond de hals 103 steken op en brei 

boordsteek in het rond, hierbij de steken zo indelen dat middenvoor 1 rechte steek in de punt is met aan beide 

kanten 2 steken recht of 2 steken averecht. Minder in elke volgende toer als volgt: brei de toer tot 2 steken voor 

de middelste steek middenvoor, 1 steek afhalen, 1 steek breien en de afgehaalde steek overhalen, 1 steek 

recht, 2 steken samen breien. Kant na 5 toeren in boordsteek af. 

Zet de mouwen aan over een breedte van 36-38-40 cm, met de schoudernaad in het midden van de mouw. 

Sluit de mouw- en zijnaden. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


