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KINDERPONCHO	  
Maat	  152	  –	  174	  
	  
Benodigdheden:	  
Phildar	  Phil	  Diamant:	  2	  bollen	  cristal	  of	  Glacon	  
Phildar	  Frimas:	  2	  bollen	  zwart,	  3	  bollen	  framboos	  of	  jean	  
Naalden	  8	  mm	  
	  
Gebruikte	  steken	  en	  streepvolgorde:	  
Ribbelsteek:	  alle	  naalden	  recht	  
Tricotsteek:	  heengaande	  naald	  recht,	  teruggaande	  naald	  averecht	  
Streepvolgorde:	  
4	  naalden	  framboos	  +	  cristal,	  4	  naalden	  zwart	  +	  cristal	  
	  
Minderen:	  
In	  elke	  heengaande	  naald	  over	  de	  3	  middelste	  steken:	  2	  steken	  samen	  
recht	  afhalen,	  1	  steek	  re	  breien,	  haal	  de	  2	  afgehaalde	  steken	  over	  de	  
gebreide	  steek.	  
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Extra	  minderingen:	  	  
Brei	  recht	  tot	  4	  steken	  van	  de	  middelste	  steek:	  1	  recht	  afhalen,	  1	  
recht	  breien,	  haal	  de	  afgehaalde	  steek	  over,	  1	  recht.	  Hier	  volgt	  de	  
mindering	  over	  de	  middelste	  3	  steken.	  
Na	  de	  middelste	  steek:	  1	  recht,	  2	  re	  samenbreien,	  brei	  de	  naald	  recht	  
uit.	  
	  
Let	  op!	  
Boord	  en	  hals	  worden	  met	  4	  draden	  Phil	  Diamant	  gebreid.	  
De	  strepen	  worden	  met	  1	  draad	  Phil	  Diamant	  en	  1	  draad	  Frimas	  
gebreid.	  
	  
	  
Uitvoering:	  
Rugpand:	  
Zet	  101	  steken	  op	  met	  4	  draden	  Phil	  Diamant	  en	  brei	  4	  naalden	  recht.	  
Al	  vanaf	  de	  eerste	  naald	  minderen	  over	  de	  middelste	  3	  steken.	  Begin	  
hiermee	  met	  49	  steken	  breien,	  de	  mindering,	  en	  weer	  49	  steken	  
breien.	  Teruggaande	  naald	  recht.	  Volgende	  naald	  48	  steken	  breien	  en	  
minderen	  enz.	  	  
Ga	  in	  de	  5e	  naald	  verder	  in	  streeppatroon	  en	  tricotsteek.	  
	  
Brei	  door	  tot	  je	  10	  strepen	  hebt.	  
	  
In	  de	  11	  streep	  (rose	  of	  blauw)	  zijn	  er	  de	  extra	  minderingen	  aan	  
weerskanten	  van	  de	  middelste	  steek:	  	  
In	  de	  3e	  naald	  rose/blauw	  (11e	  streep),	  3e	  naald	  zwart	  (12e	  streep),	  3e	  
naald	  rose/blauw	  (13e	  streep)	  en	  3e	  naald	  (14e	  streep)	  zwart.	  
Na	  de	  14e	  	  streep	  de	  overgebleven	  33	  steken	  afkanten	  en	  ook	  in	  deze	  
laatste	  afkantnaald	  over	  de	  middelste	  3	  steken	  de	  mindering	  
uitvoeren.	  
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Voorpand:	  
Als	  het	  rugpand.	  
	  
Naai	  een	  zijkant	  aan	  elkaar.	  
Neem	  met	  4	  draden	  Phil	  Diamant	  al	  breiend	  60	  steken	  op	  en	  brei	  5	  
naalden	  recht.	  Kant	  de	  steken	  soepel	  af.	  
	  
Naai	  de	  andere	  kant	  ook	  dicht.	  
Weef	  de	  uiteindjes	  in.	  
	  	  
	  
	  


