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Materiaal:	  	  

6 tiffany zilver (010) of rozenhout (017) en 1 silkhair print 
lila (315) of silk hair print roze (330) 

 Naalden: 10 en 15 mm  

 LET OP: de panden met 3 draden samen breien, 1 draad 
silkhair print en 2 draden Tiffany  

Gebruikte	  steken	  	  

Boordpatroon: 1 steek recht 1 steek averecht   
Kantsteek: eerste recht breien, laatste steek averecht 
afhalen  

Tricot: 1 naald recht, 1 naald averecht 

 Meerderen doen we door 1 steek 2 keer te breien 

 Minderen door 2 steken samen te breien  

Patroon	  	  

Rugpand	  	  

Zet 47 steken met 3 draden samen op met naald 10. Brei 
3 naalden boordpatroon met kantsteken.  

Vanaf nu brei je tricot met naalden 15. In de eerst naald 
tricot 7 steken meerderen zoals beschreven.  

Naald1: kantsteek-1r.-1m.-7r.-1m.- 10r.-1m.-1r-1m-1r-1m-
10r.- 1m. - 7r. - 1m. - 1r. - kantsteek  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Naald 2 en alle andere even naalden - 54 steken 
averechts 

 Naald 3 en alle andere oneven naalden - 54 steken recht  

Na 40 naalden tricot alle steken heel losjes afkanten.  

Voorpand	  	  

Zet 23 steken op met naald 10.   Brei 3 naalden 
boordpatroon met kantsteken  

Vanaf nu brei je tricot met naalden 15. In de eerst naald 4 
steken meerderen zoals beschreven.  

Naald 1 Kantsteek - 1r. - 1 m. - 7r. - 1m. - 1 r. - 1m. - 7r. - 
1m - 1r. - kantsteek  

Naald 2 en alle andere even naalden - 27 steken 
averechts   
Naald 3 en alle andere oneven naalden - 27 steken recht  

Rechtervoorpand	  	  

In de 25ste naald tricot (dus 29 naalden vanaf de opzet) 
ga je minderen voor de V-hals dat gaat als volgt  

Kantsteek - 2 steken recht samenbreien - alle overige 
steken recht breien Dit herhaal je in de naalden tricot 27, 
29, 31, 35 en 37 en heb je nog 21 steken op je naald 
staan.  

Brei nog 3 naalden tricot en kant dan alle steken losjes af. 
Dit zijn 40 naalden vanaf de boord en 43 naalden vanaf 
de opzet.  
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Linkervoorpand	  

 Kantsteek - brei alle steken recht tot 3 steken voor het 
einde - brei 2 steken samen - kantsteek  

27, 29, 31, 35 en 37 en heb je nog 21 steken op je naald 
staan.  

Brei nog 3 naalden tricot en kant dan alle steken losjes af. 
Dit zijn 40 naalden vanaf de boord en 43 naalden vanaf 
de opzet.  

Mouwen	  	  

Zet 20 steken op met naald 10.  Brei 3 naalden 
boordpatroon met kantsteken.  

Vanaf nu brei je tricot met naalden 15 en in de eerste 
naald tricot meerder je 10 steken als volgt:  Naald 1: 
kantsteek - 1m - 1r 1m x8 - 1m - kantsteek  Naald 2 en alle 
andere even naalden: 30 steken averecht  

Naald 3 en alle andere oneven naalden: 30 steken recht  

Na 20 naalden tricot alle steken losjes afkanten.  

Afwerking	  

Halsnaden sluiten, mouwen aanzetten, alle naden sluiten.  

	  


