
 
 
Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46 

 

Materiaal: Adriafil Knitcol blauw melée (055) 4-4-5 

bollen, Regina donkerblauw (048) 3-4-4 bollen, 

breinaalden nr. 4 ½  

 

Stekenverhouding: 20 steken en 29 naalden met 

Regina in tricotsteek en 17 steken en 25 naalden met 

Knitcol in lussenpatroon gebreid, zijn 10x10 cm. 

Controleer dit en gebruik indien nodig andere 

naalden. 

 

Gebruikte steken: 

Boordsteek: afwisselend 2 st. recht en 2 st. averecht. 

Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de 

verkeerde kant. 

Lussenpatroon: 

1
e
 nld. (verkeerde kant): recht. 

2
e
 nld.: 1 recht, *volgende steek recht maar laat hem 

niet afglijden, breng de draad tussen de naalden door 

voor het werk, wikkel de draad met de klok mee rond 

de linkerduim en neem de draad weer terug tussen 

de naalden, brei recht in dezelfde steek en af laten 

glijden. Zet de 2  

 

 

 

 

 

 

gemaakte steken terug op de linkernaald, 2  

recht samenbreien hierbij achter insteken, 1 recht, 

herhaal vanaf *. 

3
e
 en 5

e
 nld.: averecht. 

4
e
 nld.: 2 recht, brei nld. 2 vanaf * tot *, 1 recht. 

Herhaal steeds de 2
e
 t/m 5

e
 nld. 

 

Werkwijze: 

Rugpand: Zet met Regina 90-98-106 st. op en brei 5 

cm boordst. Brei verder in tricotsteek. Minder voor de 

taille 4x1 st. aan beide kanten van elke 6
e
 nld. 

Meerder vanaf 14 cm hoogte 4x1 st. aan beide 

kanten van elke 10
e
 nld. Kant bij 31 cm hoogte voor 

de armsgaten 1x3, 3x2 en 4-5-6x1 st. af aan beide 

kanten van elke 2
e
 nld. Kant bij 50-51-52 cm hoogte 

voor de hals de middelste 28-30-32 st. af en brei 

beide kanten apart verder. Kant aan halskant nog 

1x4, 1x3, 1x2 en 3x1 st. af in elke 2
e
 nld. Kant bij 55-

56-57 cm hoogte de 6-8-10 st. van de schouders af. 

Neem met Regina langs de hals 62-64-66 st. op en 

brei 3 cm boordst. Kant in boordst. af. Neem langs de 

armsgaten met Regina 58-60-62 st. op en brei 3 cm 

boordst. Kant in boordst. af. 

Rechtervoorpand: Zet met Knitcol 39-43-47 st. op en 

brei lussenpatroon. Kant bij 34 cm hoogte aan de 

rechterkant voor de hals 1x7-8-9 st. af en in elke 

volgende 2
e
 nld. 1x3, 2x2 en 5x1 st. Kant tegelijkertijd 

bij 34 cm hoogte aan de linkerkant voor het armsgat 

1x3, 1x2 en 2-3-4x1 st. af in elke 2
e
 nld. Kant bij 55-

56-57 cm hoogte de 13-15-17 st. van de schouder af. 

Linkervoorpand: Brei het rechtervoorpand in 

spiegelbeeld.  

 

Afwerking: Sluit de schouder- en zijnaden. 
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