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Maten: S – M – L – XL
Gevorderde
Materiaal: Adriafil Bon Ton (83) 8-9-9-10 bollen,
breinaalden nr. 3 en rondbreinaalden nr. 3.
Stekenverhouding: 23 steken en 26 naalden in
patroonsteek gebreid zijn 10x10 cm.
Controleer dit en gebruik indien nodig andere
breinaalden.
Gebruikte steken:
Ribbelsteek: alle naalden recht.
e
e
Ribbelsteek met de rondbreinaald: 1 naald averecht, 2
e
naald recht. Herhaal deze 2 naalden. Patroonsteek: 1
naald: recht.
e
2 naald: Brei elke steek recht, sla hierbij de draad 3x
om de naald.
e
e
3 naald: Brei elke steek recht in de 1 omslag en laat
de andere omslagen vallen.
e
4 naald: recht. Herhaal deze 4 naalden.
Werkwijze:
De panden en mouwen worden overdwars gebreid. De
pijlen in het schema is de richting van het werk.
Als er met een nieuwe bol gestart moet worden, begin
dan met de kleur waarmee geëindigd is.
Rugpand: Zet 166-172-176-180 steken op en brei 2
naalden ribbelsteek. * Brei nu 4 naalden in patroonsteek
over alle steken. Brei dan 2 verkorte naalden als volgt:
Brei aan de rechterkant de eerste 88-92-94-96 steken
recht, keer, en brei recht terug. Brei weer 4 naalden
patroonsteek over alle steken. Brei nu weer 2 verkorte
naalden als volgt: brei aan de rechterkant de eerste 7074-76-78 steken recht, keer en brei recht terug. Herhaal
vanaf * voor het hele pand. Door de verkorte naalden
wordt de onderkant van de jurk iets wijder. Brei tot de
linkerkant (schouders) van het werk ca. 11-12-13-14 cm
hoog is (schouderbreedte). Kant in de 4e naald van de
patroonsteek aan de linkerkant voor de hals 5 steken af
(zijn 161-167-171-175 steken). Brei tot de linkerkant van
het werk ca. 33-36-39-42 cm totale hoogte en zet aan
de linkerkant de 5 steken er weer bij op (zijn 166-172176-180 steken). Brei tot ca. 44-48-52-56 cm totale
hoogte, zelfde schouderbreedte aanhouden. Eindig met
de 4e naald van de patroonsteek en brei nog 1 naald
ribbelsteek. Kant nu alle steken in ribbelsteek af.

Voorpand: Brei deze als het rugpand maar voor de hals
nu 16 steken afkanten (zijn 150-15-160-164 steken) en
er bij ca. 33-36-39-42 cm weer 16 steken bij opzetten.
Mouwen: Zet 12-14-17-19 steken op en brei in
e
patroonsteek. Zet nu aan het begin van elke volgende 2
naald 8x12 steken erbij op (zijn 108-110-113-115
steken, 47-48-49-50 cm breed en ca. 7 cm totale
hoogte). Brei tot 31-33-35-37 cm totale hoogte. Kan nu
e
1x12 steken af. En aan het begin van elke volgende 2
naald nog 7x12 steken afkanten. Kant de overige 12-14e
17-19 steken af in de volgende 2 naald (= ca. 38-40-4244 cm totale hoogte).
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem voor het
boord met de rondbreinaald langs de hals 174-184-196208 steken op. Brei 5 naalden ribbelsteek. Brei daarbij in
de hoeken van het halsboord in elke naald 2 steken
samen. Kant soepel in ribbelsteek af. Neem langs de
onderkant van de mouw 68-72-78-84 steken op en brei
5 naalden ribbelsteek. Kant in ribbelsteek af. Zet de
mouwen aan, het midden van de mouw komt tegen de
schoudernaad. Sluit de zij- en mouwnaden.
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