1681 – Gestreepte damesjas in pastelkleuren – Mayflower Fake Fur.
Maten:
Bovenwijdte in cm.:
Lengte in cm.:
Kleur: 15 licht lila
17 lichtblauw
12 zalm
Breinld. nr.:
Kwaliteit:
Stekenverhouding:

S
(M)
L
(XL)
XXL
(XXXL)
100
(104)
108
(112)
116
(120)
66
(67)
68
(69)
70
(71)
ben. aant:
5
(5)
6
(6)
7
(7)
5
(5)
6
(6)
7
(7)
3
(3)
4
(4)
5
(5)
5 en rondbreinld. nr. 5
Mayflower Fake Fur, 100% polyamide, 75 gr. Pr. 50 gr.
14 st. en 24 nld. In tricotsteek en met breinld. nr. 5 = 10 x 10 cm.

Voor het mooiste resultaat, aanbevelen wij professionele brei- en haaknaalden van Knit Pro.

Dubbele kantsteek: Op de goede/voorzijde worden de eerste 2 en de laatste 2 steken recht gebreid. Op de
averechtse zijde de eerste 2 en de laatste 2 steken averechts los afnemen met de draad op de averechtse
zijde van het werk.
Tip: Het is een goed idee om met een andere kleur een draad mee te weven in het werk op elke rechte nld.,
zo is het makkelijker om het aantal nld. te tellen, het is erg moeilijk om het aantal nld. te zien met dit type
garen.

Achter- en voorpand:
Zet 154(160)166(172)178(184) st. op met rondbreinld. nr. 5 en kleur licht lila. Brei heen en terug in
tricotsteek met dubbele kantsteek aan beide zijden. Brei tot een lengte van 22(23)23(24)24(25) cm. en brei
daarna verder met kleur lichtblauw 22(22)23(23)24(24) cm.
Achterpand:
Laat de buitenste 42(44)46(48)50(52) st. aan beide zijden rusten voor de voorpanden en brei eerst het
achterpand, de middelste 70(72)74(76)78(80) st. Wissel kleur en brei verder met zalm en kant voor het
armsgat aan beide zijden in elke 2de nld. 1 x 3, 1 x 2 en 4 x 1 st. af = 52(54)56(58)60(62) st. Brei verder tot
een armsgathoogte van 21(22)23(24)24(25) cm. en zet de buitenste 15(16)17(18)19(20) st. aan beide zijden
op een stekenhouder, voor de schouders. Kant de middelste 22 st. af.
Rechter voorpand:
Wissel kleur en brei verder met zalm en de dubbele kantst. aan de voorzijde. Kant voor het armsgat aan de
linkerzijde in elke 2de nld. 1 x 3, 1 x 2 en 4 x 1 st. af tevens als er 8 nld. gebreid zijn voor het armsgat
afkanten voor de hals als volgt: brei dubbele kantst., 2 r. samenbr., herhaal deze mindering in elke 2de nld.
totaal 18(19)20(21)22(23) keer = 15(16)17(18)19(20) st. Als de armsgathoogte 21(22)23(24)25(26) cm. is de
schouders samenbreien. Leg het werk met de goedekanten op elkaar (breinld. parallel) en brei 1 st. van
elke nld. r. samen en kant de steken direkt af.

Linker voorpand:
Breien zoals beschreven rechter vp. maar nu in spiegelbeeld. De minderingen bij de hals worden als volgt
gebreid: brei tot er 4 st. over zijn op de nld., 2 gedr. r. samenbr. en afsluiten met de dubbele kantst.
Mouwen:
Zet 34(36)38(40)42(44) st. op met licht lila en breinld. nr. 5 en brei heen en terug in tricotst. Meerder 1 st.
aan beide zijden in elke 8ste nld. 12 keer = 58(60)62(64)66(68) st. tevens na 22(22)23(23)24(24) cm. kleur
wisselen en verder breien met lichtblauw. Als er 22 cm. gebreid is met lichtblauw (geldt voor alle mt.) kleur
wisselen en verder breien met kl. zalm en tevens beginnen met afkanten voor de mouwkop in elke 2de nld.
als volgt: 1 x 3, 1 x 2, 14(15)16(17)18(19) x 1, 1 x 2 en 1 x 3 st. Kant af voor de resterende 10 st. Brei nog een
mouw.
Sluit de zijnaden van de mouwen en naai de mouwen in het jasje.

