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  BON TON GAREN 

		“ESSAOUIRA” DAMESTRUITJE	
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Maten: S – M – L – XL 

Beginner 

 

Materiaal: Adriafil Bon Ton (81) 6-7-7-8 bollen, breinaalden 

nr. 2,5 en 3 en een rondbreinaald nr. 2,5. 

 

Stekenverhouding: 26 steken en 36 naalden in 

patroonsteek gebreid met breinaalden nr. 3 zijn 10x10 cm. 

Controleer dit en gebruik indien nodig andere breinaalden. 

 

Gebruikte steken:  

Boordsteek: 1e naald: afwisselend 1 steek recht, 1 steek 

averecht. 

2e naald: recht boven recht, averecht boven averecht. 

Herhaal de 2e naald. 

Patroonsteek: volgens telpatroon. + = kantsteek, open 

hokje = tricotsteek (recht op de goede, averecht op de 

verkeerde kant), – = averecht, >  = 2 steken recht samen 

breien, < = overhaling (1 steek recht afhalen, 1 steek recht 

breien en de afgehaalde steek hier overheen halen), ^ = 

dubbele overhaling (2 steken samen recht afhalen, 1 steek 

recht breien en de afgehaalde steken hier samen overheen 

halen), o = omslag.  

Herhaal de 8 steken in de breedte en de 54 naalden in de 

hoogte. 

Alle teruggaande naalden averecht. 

Laat bij de minderingen de patroonsteek zo mooi mogelijk 

doorlopen. 

Als er met een nieuwe bol gestart moet worden, begin dan 

met de kleur waarmee geëindigd is. 

 

Werkwijze:  

Rugpand: Zet 122-130-138-146 steken op met breinaalden 

2,5 en brei 3 cm in boordsteek. Brei verder in patroonsteek 

met breinaalden nr. 3 tot 30 cm totale hoogte. Kant voor de 

armsgaten aan beide kanten 1x2 steken af en aan beide 

kanten nog 14x1 steek als volgt: 9x1 steek in elke volgende 

2e naald en 5x1 steek in elke volgende 4e naald. (zijn 90-

98-106-114 steken). Brei tot 48-49-50-51 cm totale hoogte. 

Kant voor de hals de middelste 36-40-42-46 steken af en 

brei beide kanten apart verder. Kant aan de halskant nog 

1x6 en 1x2 steken af in elke volgende 2e naald. Kant voor 

de schouder de bij een totale hoogte van 50-51-52-53 cm 

totale hoogte  overige 19-21-24-26 steken af. 

 

Voorpand: Brei deze als het rugpand tot 28 cm totale 

hoogte. Deel de steken door de helft. Brei beide kanten 

apart verder. Minder voor de V-hals aan de rechterkant 26-

28-29-31 steken in als volgt: brei 2 steken recht, 1 

overhaling, brei de naald uit. Minder op deze manier nog 

17-18-18-19x1 steken in elke volgende 2e naald en nog 9-

10-11-12x1 steken in elke volgende 4e naald. Brei de linker 

halskant in spiegelbeeld als volgt: brei de naald uit tot de 

laatste 4 steken. Brei 2 steken recht samen, brei de naald 

uit. Brei tot 30 cm totale hoogte en kant als bij het rugpand 

tegelijkertijd de steken voor het armsgat af. Brei tot 

dezelfde totale hoogte als het rugpand en kant voor de 

schouder de overige 19-21-24-26 steken af. 

 

 

 

Mouwen: Zet 74-78-86-92 steken op met breinaalden nr. 

2,5 en brei 3 cm in boordsteek. Meerder in de laatste naald 

verdeeld 40-36-36-38 steken (zijn 114-114-122-130 

steken) en brei verder in patroonsteek met breinaalden nr. 

3. Brei tot 15 cm totale hoogte. Minder voor de mouwkop 

(pofmouwen) 23-24-25-28x1 steek aan beide kanten als 

volgt: 3-4-4-4x1 steek in elke 4e naald en nog 20-20-21-

24x1 steek in elke volgende 2e naald. Minder dan nog 1x3-

3-4-3 steken aan beide kanten van de volgende 2e naald 

(zijn 62-60-64-68 steken). Brei nu in elke volgende 2e 

naald telkens 2 steken recht samen tot er nog 8-8-8-9 

steken op de naald staan en kant deze in de volgende 2e 

naald soepel af (= ca. 32-33-34-35 cm totale hoogte). 

 

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem voor het boord 

ca. 184-194-202-210 steken op (middenvoor 1 steek) met 

de rondbreinaald langs de hals en brei boordsteek. De 

middenvoor steek wordt steeds recht gebreid. Minder 

middenvoor 2 steken in elke naald als volgt: brei tot 2 

steken voor de middenvoor steek, brei 2 steken recht 

samen, middenvoor steek recht, 1 overhaling. Kant na 2 

cm soepel in boordsteek af. Zet de mouwen poffend aan, 

het midden van de mouw komt tegen de schoudernaad. 

Sluit de zij- en mouwnaden.  

 

 

 

 

 


