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Maten: S/M –  L/XL  
Expert 
 
Materiaal: Adriafil Romanzo emerald (41) 8-9-9-10 bollen breinaalden nr. 4 
en nr. 4,5. 
 
Stekenverhouding: 22 steken en 26 naalden met breinaalden nr. 4 in 
tricotsteek gebreid zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig 
andere breinaalden. 
 
Gebruikte steken:  
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant. 
Boordsteek: 1e naald: afwisselend 2 steken recht, 2 steken averecht. 
2e naald: recht boven recht, averecht boven averecht. Herhaal de 2e naald. 
 
Werkwijze: Begin met basis rij A tot er 3 driehoeken zijn. (= 1e rij) .* Brei 
daarna 1x de linker driehoek B en aansluitend 2x het vierkant naar rechts B 
en 1x de rechterdriehoek B. (= 2e rij).  Daarna 3x het vierkant naar links C. 
(= 3e rij). Herhaal de naalden van B (= 4e rij), C (= 5e rij) en nog 1x B (= 6e 
rij). Eindig met de bovenkant driehoek (= 7e rij). De verschillende brei 
richtingen ontstaan tijdens het breien. 
 
Rugpand: Zet 66-75  steken losjes op (= 3 groepjes van 22-25 steken) en 
brei als volgt: 
 
A: Basis rij. Om de steken gemakkelijk te kunnen opnemen wordt de 
kantsteek gebruikt. 
1e naald: (= de goede kant) brei de eerste 22-25 steken recht. 
2e naald: deze en alle even naalden averecht. 
3e naald: 1 steek afhalen (kantsteek),1 steek recht, keer. 
5e naald: 1 steek afhalen, 2 steken recht, keer. 
7e naald: 1 steek afhalen, 3 steken recht, keer. 
9e naald: 1 steek afhalen, 4 steken recht, keer. 
11e naald: 1 steek afhalen, 5 steken recht, keer.  
13e t/m 41e-47e Herhaal de 11e naald maar brei telkens 1 steek recht meer. 
Dus 6 en dan 7, 8 steken enzovoort. 
43e-49e naald: 1 steek afhalen, 21-24 steken recht, niet keren. Dit is het 
eerste driehoekje van de basis rij.  Herhaal voor het tweede en volgende 
driehoek deze 43-49 naalden. Laat de gebreide driehoek op de rechternaald 
staan. Er zijn 3 driehoeken. 
 
B: linker driehoek:  
1e naald: (verkeerde kant)1 steek recht, keer. 
2e naald: brei uit deze steek 2 steken, (zijn 2 steken), keer. 
3e naald: 1 steek recht, 2 steken averecht samenbreien, keer. 
4e naald: 1 steek recht, meerder 1 steek door een tussenlusje op te nemen 
en deze gedraaid recht te breien, 1 steek recht, keer. 
5e naald: 1 steek recht, 1 averecht, 2 steken averecht samenbreien, keer. 
6e en alle even naalden: brei recht tot de laatste steek, 1 steek meerderen, 1 
steek recht, keer. 
7e naald: 1 steek recht, 2 steken averecht, 2 steken averecht samenbreien, 
keer. 
9e naald: 1 steek recht, 3 steken averecht, 2 steken averecht samenbreien, 
keer. 
11e t/m 41e-47e naald: herhaal de 9e naald maar brei telkens 1 steek 
averecht meer, dus 4 en dan 5, 6 steken enzovoort tot er 23-26 steken zijn. 
43e-49e naald: 1 steek recht, 20 steken averecht, 2 steken averecht 
samenbreien, niet keren. 
 
B: Vierkant naar rechts:  
1e naald: (verkeerde kant) neem 22-25 steken op door telkens een steek op 
te nemen in de steken van de 3e driehoek en brei deze averecht. Zet de 
laatste steek terug op de linker naald en brei deze met de volgende steek 
averecht samen, keer. 
2e en alle even naalden: 22-25 steken recht. (= goede kant). 
3e en alle oneven naalden: (= verkeerde kant), 1 steek afhalen 20-23 steken 
averecht, 2 steken averecht samenbreien, keer.  
43e-49e naald: 1 steek afhalen, 20-23 steken averecht, 2 steken averecht 
samenbreien, niet keren. Herhaal 1e t/m 43e-49e naald voor het volgende 
vierkant. ( zijn 2 vierkanten). 
 
B: rechter driehoek: 
1e naald: neem 22-25 steken op (= de verkeerde kant) keer. 
2e en alle even naalden: brei de steken recht, keer. 
3e naald: 1 steek afhalen, 19-22 steken averecht, 2 steken averecht 
samenbreien, keer. 
5e naald: 1 steek afhalen. 18-21 steken averecht, 2 steken averecht 
samenbreien, keer. 

7e t/m 39e-45e naald: herhaal de 5e naald maar brei telkens 1 steek averecht 
minder, dus 17 en dan 16, 15 steken enzovoort, keer. 
41e-47e naald: 1 steek afhalen, 2 steken averecht samenbreien, keer. 
43e-49e naald: 2 steken averecht samenbreien.  
 
C: Vierkant naar links: 
1e naald: (goede kant) neem de laatste steek van het rechter driehoek op de 
rechternaald, dit is de eerste steek en neem nog 21-24 steken op aan de 
zijkant van de rechter driehoek. Zet de laatste steek op de linker naald en 
brei deze recht samen met de volgende steek, keer. 
2e naald: 22-25 steken averecht, keer. 
3e naald: 1 steek afhalen, 20-23 steken recht, 2 steken samenbreien, keer. 
4e en alle even naalden averecht, keer. 
5e en alle oneven naalden: 1 steek afhalen, 20-23 steken recht, 2 steken 
samenbreien, keer. 
Herhaal voor de volgende vierkanten zoals hierboven beschreven. (zijn 3 
vierkanten). 
 
Herhaal voor de lengte nog de naalden van B, C en eindig met B.  
 
 
Bovenkant driehoek: 
1e naald: (goede kant) neem 21-24 steken op, zet de laatste steek op de 
linker naald en brei 2 steken recht samen, keer. (zijn 22-25 steken). 
2e en alle volgende even naalden averecht, keer. 
3e naald: 2 steken recht samen breien 19-22 steken recht, zet de laatste 
steek op de linker naald en brei 2 steken recht samen, keer. 
5e naald: 2 steken recht samen breien 18-21 steken recht, zet de laatste 
steek op de linker naald en brei 2 steken recht samen, keer. 
7e t/m 39e-45e naald: herhaal de 5e naald maar brei telkens 1 steek recht 
minder. Dus eerst 17 dan 16, 15 steken enzovoort. 
41e-47e naald: 2 steken recht samen breien, zet de laatste steek op de linker 
naald en brei 2 steken recht samen, keer. 
43e-49e naald: 1 steek afhalen, zet de laatste steek op de linker naald en 
brei 2 steken recht samen,  en haal de afgehaalde steek over de 2 samen 
gebreide steken. De overige steek is de 1e steek van het volgende driehoek, 
niet keren. 
Herhaal deze naalden voor de volgende driehoeken. 
 
Voorpand: Brei deze zoals het rugpand. 
 
Mouwen: Brei deze zoals het rugpand maar brei alleen de naalden van A, 
B,C en eindig met B. 

 
Afwerking: Neem voor het boord met 
naalden nr. 4,5 aan de onder- en 
bovenkant van de panden 114-122 steken 
op en brei in boordsteek. Kant de steken 
na 5 cm in boordsteek af. Sluit de 
schoudernaden. Laat voor de hals in het 
midden ca. 40 cm open. Neem met 
breinaalden nr. 4,5 aan de onderkant van 
de mouwen 68-73 steken op en brei als 
volgt: (= verkeerde kant), 2 steken 
averecht, *4 steken recht, 2 steken 
averecht, herhaal vanaf * tot het einde van 
de naald, brei de teruggaande naald zoals 
de steken zich voordoen. (= de goede 
kant). Als er 14 naalden gebreid zijn 
minder dan 11 steken door 4 steken 
averecht tot 3 steken averecht te breien, 
maak de mindering door 2 steken averecht 
samen te breien. Brei 14 naalden en 
minder weer 11 steken door de 3 steken 
averecht tot 2 steken te breien. Brei nog 6 
naalden en kant de steken af in 
boordsteek. Zet de mouwen aan, het 
midden van de mouw komt tegen de 
schoudernaad. Sluit de mouw- en 
zijnaden. Leg de trui onder een vochtige 
doek of pers het licht 
op. 
 
  
 


