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Maten: S – M – L – XL
Beginner
Materiaal: Adriafil Pintau (42) 10-11-11-12
breinaalden nr. 4,5, haaknaald nr. 4,5.

bollen,

Stekenverhouding: 18 steken en 22 naalden in tricotsteek
gebreid zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien
nodig een andere breinaald.
Gebruikte steken:
Ribbelsteek: alle naalden recht.
Tricotsteek: recht aan de goede kant, averecht aan de
verkeerde kant.
Vasten. Kreeftsteek: = vasten haken maar dan van links
naar rechts.
Werkwijze:
Rugpand: Zet 108-116-124-132 steken op en brei 3 cm in
ribbelsteek. Brei verder in tricotsteek en minder vanaf
hieraan beide kanten 9x1 steek in elke 10 e naald. Kant
voor de schouder bij een totale hoogte van 53-54-55-56 cm
aan beide kanten 1x8-9-10-11 steken af en nog 1x9-10-1112 steken in de volgende 2e naald. Kant de overige 56-6064-68 steken bij een totale hoogte van 55 -56-57-58 cm af.
Rechtervoorpand: Zet 54-58-62-66 steken op en brei 3 cm
in ribbelsteek. Brei verder in tricotsteek en minder vanaf
hier aan de linkerkant 9x1 steek in elke 10e naald. Kant
voor de schouder bij een totale hoogte van 53 -54-55-56
cm aan de linkerkant 1x8-9-10-11 steken af en nog 1x9-1011-12 steken in de volgende 2e naald. Kant de overige 2830-32-34 steken bij dezelfde hoogte als het rugpand af.
Linkervoorpand: Brei deze in spiegelbeeld van het
rechtervoorpand.
Mouwen: Zet 144-144-148-148 steken op en brei 3 cm in
ribbelsteek. Brei verder in tricotsteek en minder vanaf hier
voor de mouwwijdte aan beide kanten 18x1 steek in elke 2 e
en 4e naald, maak de minderingen als volgt: brei 2 naalden
en maak de mindering in de 3e naald, brei 1 naald en maak
de mindering in de 2e naald, *brei 3 naalden en maak de
mindering in de 4e naald, brei 1 naald en maak de
mindering in de 2e naald, herhaal vanaf * nog 7x. Kant na
30-32-34-36 cm totale hoogte de overige 108-108-112-112
steken soepel af.
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Haak langs de hals 1
toer vasten en 1 toer kreeftsteek. Zet de mouwen aan, het
midden van de mouw komt tegen de schoudernaad. Sluit
de mouw en zijnaden.

D&R n° 69
ADRIAFIL Via Coriano 58 47924 Rimini Italy
Tel. +39 0541 383706 e-mail: contact@adriafil.com www.adriafil.com

Copyright © Adriafil All right reserved

