1791 – Spencer met een pauwensteek - Mayflower Cotton 1.
Maten:
Bovenwijdte cm.:
Lengte ca cm.:
Kleur: 135 zachtgeel,
Breinld.:
Rondbreinld. (60 cm.)
Kwaliteit:
Stekenverhouding:

ben. aant.:

S
(M)
L
(XL)
XXL
(XXXL)
96
(100)
104
(108)
113
(116)
63
(65)
67
(69)
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(73)
5
(5)
6
(6)
7
(7)
3 en 3½
3 en 3½
Mayflower Cotton 1, 50% katoen, 50% Hb acryl,
175 m. pr. 50 gr.
24 st. en 24 nld. Met de pauwenst. En breinld. nr. 3 = 10 x 10

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

Tricotsteek: recht op de goede/voorzijde en averecht op de achterzijde van het werk / Recht breien op de
rondbreinld.
Pauwensteek: steken deelbaar door 17:
Nld./ronde 1: goede zijde – brei tricotsteek, dus recht.
Nld./ronde 2: achterzijde – brei tricotsteek, dus averecht.
Nld./ronde 3: * 3 x 2 averecht samenbreien, 1 omslaan, 1 recht, 1 omslaan, 1 recht, 1 omslaan, 1 recht, 1
omslaan, 1 recht. 1 omslaan, 1 recht, 1 omslaan, 3 x 2 averecht samenbreien, herhalen vanaf *
Nld./ronde 4: tricotsteek – dus recht breien.
Herhaal deze 4 nld./rondes.
Achter- en voorpand:
Zet 228(238)250(258)272(280) st. op met rondbreinld. nr. 3 en brei 4 rondes ribbelst. (= afwisselend 1
ronde recht, 1 ronde averecht). Brei verder met breinld. nr. 4 en zet aan het begin van de ronde een
markering en de volgende markering na 114(119)125(129)136(140) st. voor de zijnaden en begin met het
pauwensteekpatroon zoals hierboven beschreven. Bij nld./ronde 3 van de pauwensteek het werk breien als
volgt: 6(0)3(5)0(2) st. tricotst., herhalen vanaf * 6(7)7(7)8(8) keer, voor de volgende “zijnaad” 6(0)3(5)0(2)
st. tricotst. breien. Het volgende halfdeel met dezelfde indeling breien. Brei tot een lengte van
44(45)46(47)48(49) cm. en deel het werk nu in ap./vp. (markeringen) = 114(119)125(129)136(140) st. per
deel.
Achterpand:
Brei heen en terug verder (hier beginnen de armsgaten) met het patroon 18(19)20(21)22(23) cm. Zet de
middelste 42(43)45(47)50(52) st. op een stekenhouder voor de halslijn achter. Brei elk deel apart verder en
kant aan de halszijde in elke 2de nld. 1 x 2 en 1 x 1 st. af. Zet de resterende 33(35)37(38)40(41) st. op een
stekenhouder voor de schouders. Brei de andere zijde in spiegelbeeld.
Voorpand:
Breien zoals beschreven ap. maar nu met een diepere halslijn, na 14(15)16(17)18(19) cm. de middelste
18(19)21(23)26(28) st. op een stekenh. zetten. Elk deel apart verder breien en in elke 2de nld. aan de
halszijde 1 x 5, 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st. minderen = 33(35)37(38)40(41) st. Als het vp. dezelfde lengte
heeft als ap. de schouder samenbreien. Leg de panden met de goede zijden op elkaar en brei 1 st. van vooren 1 st. van achterpand r. samen en kant de steek af. Brei de andere zijde in spiegelbeeld.

Mouwbiezen:
Neem met breinld. nr. 3 ca. 92(96)100(104)108(112) st. op langs het armsgat, Brei 6 cm. boordst.
(afwisselend 1 r., 1 av.). Kant de st. losjes af zoals ze zich voordoen. Sluit het naadje onder de arm. Brei op
de andere zijde een boord op dezelfde manier.
Halsboord: Neem met rondbreinld. nr. 3 de steken op langs de halslijn, voor 20 st. + de st. van de stekenh.
18(19)21(23)26(28) st. + 20 st. en achter,5 st. + de st. van de stekenh. 42(43)45(47)50(52) st. + 5 st. =
110(112)116(120)126(130) st. Brei 4 cm. rond met boordst. (afwisselend 1 r., 1 av.). Kant de st. af zoals ze
zich voordoen.

