
 
 
Maten: S – M – L 
 
Materiaal: Adriafil Nature rood (17) 4-5-5 bollen, 
oranje (35) 3-4-4 bollen, geel (07) 3-4-4 bollen, 
wit (02) 3-3-4 bollen, bruin (50) 2 bollen, lila (42) 
3 bollen, breinaalden nr. 5 
 
Stekenverhouding: 19 steken en 22 naalden in 
jacquardpatroon gebreid, zijn 10x10 cm. 
Controleer dit en gebruik indien nodig andere 
naalden. 
 
Gebruikte steken: 
Boordsteek: afwisselend 2 steken recht en 2 
steken averecht. 
Jacquardpatroon: brei volgens teltekening in 
tricotsteek. Elk ruitje is 1 steek breed en 1 naald 
hoog. Herhaal steeds de 12 steken in de 
breedte en 11 naalden in de hoogte. Elke 
nieuwe kleur begint bij de 8e naald van het 
telpatroon. De kleuren overlappen elkaar. 
Streeppatroon: *oranje, geel, wit, bruin, lila, 
rood, herhaal vanaf *. 
 
 
 
 
 
 

 
Werkwijze: 
Voorpand: Zet met rood 83-91-99 steken op en 
brei 3 naalden boordsteek. Brei verder in 
jacquardpatroon, begin bij A-B-C op de 
teltekening, laat de onderste 4 naalden met  
open ruitjes doorlopen met rood en begin het 
telpatroon met de kleur zoals onder het  
streeppatroon staat vermeld. Zet bij 25 cm 
hoogte aan de rechterkant voor de split 3 steken 
op de naald erbij. Minder bij 76 cm hoogte voor 
de taille 8x1 steek aan beide kanten van elke 6e 
naald. Minderingen: brei 1 kantsteek, 1 steek 
afhalen, 1 steek breien en de afgehaalde steek 
overhalen, brei de naald uit tot er nog 3 steken 
op de naald staan, 2 steken recht samenbreien, 
1 kantsteek. Brei bij 100 cm hoogte met rood 
verder in boordsteek, minder hierbij in de 1e 
naald verdeeld tot 70-78-86 steken. Kant bij 112 
cm (of bij de gewenste lengte) alle steken 
soepel in boordsteek af. 
 
Achterpand: Brei het voorpand in spiegelbeeld. 
 
Afwerking: Neem langs de split van het 
voorpand met rood ca. 50 steken op en brei 3 
naalden boordsteek. Brei langs de split van het 
achterpand eenzelfde bies. Sluit de zijnaden. 
Vouw het bovenboord op de helft naar binnen 
en zoom rekbaar tegen. 

   NATURE GAREN 
  “HANNA” ROK /JURK 
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