
 
 
Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46 
 
Materiaal: Adriafil Llama ecru (60) 6-7-7 
knotten, breinaalden nr. 7 
 
Stekenverhouding: 11 steken en 14 naalden in 
tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit 
en gebruik indien nodig andere naalden. 
 
Gebruikte steken: 
Tricotsteek: recht aan de goede, averecht op de 
verkeerde kant. 
Kabelboord: brei volgens teltekening. Alleen de 
heengaande naalden zijn aangegeven, de 
teruggaande naalden breien zoals de steken 
zich voordoen. M = midden, open hokje = recht, 
x = averecht,  = 2 st. op een hulpnaald voor 
het werk leggen, 2 st. recht breien, dan de 2 st. 
van de hulpnld. recht breien. 
 
 
 
 
 

 
Werkwijze: 
Rugpand: Zet 52-56-60 st. op en brei 
kabelboord, begin bij A-B-C op de teltekening. 
De eerste naald is een teruggaande naald. 
Minder bij 20 cm hoogte, in de laatste 
teruggaande naald verdeeld 2 st. Brei verder in 
tricotsteek. Minder voor de taille 6x1 st. aan 
beide kanten van elke 4e nld. Meerder vanaf 40 
cm hoogte 6x1 st. aan beide kanten van elke 4e 
nld. Kant bij 60 cm hoogte voor de armsgaten 
1x2 en 1x1 st. af aan beide kanten van elke 2e 
nld.  
Zet bij 74-75-76 cm hoogte de middelste 12 st. 
op een stekenhouder.  
Zet in de 2e volgende naald aan beide kanten 
van de middelste 12 st. nog 6 steken op de 
stekenhouder erbij. Bij 77-78-79 cm hoogte in de 
laatste teruggaande naald de 24 st. voor de hals 
meerderen tot 31 st. Brei over alle steken nog 3 
cm kabelboord, tel vanuit het midden van de 
teltekening. Kant bij 80-81-82 cm hoogte 10-12-
15 st. af, zet de middelste 31 st. op een 
stekenhouder en kant de laatste 10-12-15 st. af. 
 
Voorpand: Zet voor de linkerzak 17 st. op en 
brei tricotsteek. Minder aan de rechterkant 4x1 
st. in elke 4e nld. Zet bij 12 cm hoogte de steken 
op een stekenhouder. Brei een tweede zak in 
spiegelbeeld. Zet 52-56-60 st. op en brei een 
kabelboord als bij het rugpand. Minder in de 
laatste teruggaande naald 2 st. en brei verder in 
tricotst. Minder en meerder aan de zijkanten als 
bij het rugpand. Zet bij 32 cm hoogte de eerste 
en laatste 13 st. op een stekenhouder en zet 
hiervoor de steken van de zakken in de plaats. 
Brei verder als het rugpand.  
 
Mouwen: Zet 26 st. op en brei 8 cm kabelboord, 
tel om te beginnen vanuit het midden. Brei 
hierna verder in tricotst. Meerder voor de 
mouwwijdte 5-7-8x1 st. aan beide kanten van 
elke 10e-7e-6e nld. Kant bij 48 cm hoogte voor de 
mouwkop 1x2, 4x1, 1x2 en 1x3 st. af aan beide 
kanten van elke 2e nld. Kant de overige st. af. 
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Afwerking: Sluit één schoudernaad. Neem de 
62 st. van de hals op de naald en brei 20 cm 
kabelboord, laat de kabels middenvoor 
doorlopen. Kant in patroon af. Sluit de 
schoudernaad. Neem de steken van de zak op 
de naald en brei 3 cm kabelboord, tel vanuit het 
midden. Meerder in de 1e nld. 1 st. Kant bij 3 cm 
hoogte alle st. in patroon af. Naai de zijkantjes 
van de boordjes vast. Zoom aan de binnenkant 
de zakken tegen. Zet de mouwen aan, het 
midden van de mouw komt tegen de 
schoudernaad. Sluit de zij- en mouwnaden. 
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