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Model 15 – Accessoires 22

WANTEN
ECOPUNO CHUNKY



Eén maat lengte handdeel: 20 cm, 
lengte duim: 6 cm

Materiaal: Lana Grossa-garen “Ecopuno Chunky” (48% 
katoen, 33% scheerwol (merino extrafine), 19% (baby) alpaca, 
ca. 70 m/50 g): 50 g lichtbeige (kl 113), 50 g donkerolijf 
(kl 121), breinld zonder knop 4 mm, 2 hulpnld

Proeflapje: tricotsteek 10 x 10 cm: 17 s x 27 t

Tricotsteek: in toeren recht br.

Boordpatroon: in toeren 1 s recht, 1 s av breien.

Naar links gerichte mindering: 1 s recht afhalen, 1 s recht 
breien, dan de afgehaalde s over gebreid s heen halen.

Naar rechts gerichte mindering: 2 s recht samenbreien.

Rechter want: 30 s met nld 4 mm met lichtbeige (kl 113) 
opzetten, de s over de 4 breinld zonder knop verdelen (= 2x 7 
s en 2x 8 s) en in het rond sluiten. Voor de boord 14 cm (= 
34 t) in boordpatroon breien. Nu met donkerolijf (kl 121) in 
 tricotsteek 4 t breien. 

Voor de duimspie in de 5e t vanaf de boord vóór en na de 
3e s van de 1e nld steeds 1 s bij het dwarsdraadje recht 
gedraaid br (= 32 s). Deze 3 s vormen de duimspie. De meer-
deringen vóór en na de s voor de duimspie in elke 3e t nog 3x 
hetzelfde br (= 9 s voor de duimspie en 39 s op de nld). 
Nog 4 t over alle s breien. 

Voor de hand de s van de duimspie op een hulpnld leggen 
(op 2 hulpnld), de s weer in het rond sluiten en in plaats van de 
s voor de duimspie 3 s extra opzetten (= 32 s). 1 toer br. In de 
volg t de 1e s van het tussenstuk met de s ervoor naar links 
gericht samenbreien en de laatste s van het tussenstuk met 
de s erna naar rechts gericht samenbreien (= 30 s). 

Voor de punt na 16 cm in donkerolijf 3x in elke 3e t steeds de 
2e en de 3e s van de 1e en de 3e nld naar links gericht samen-
breien en de 2e en 3e laatste s van de 2e en 4e nld naar 
rechts gericht samenbreien. Deze minderingen nog 2x in elke 
2e t herh (= 14 s). De draad afknippen en door de resterende 
s heen halen en de draad strak aantrekken. 

Duim: de 9 s van de duimspie weer opnemen en bij het tus-
senstuk 3 s met donkerolijf opnemen (= 12 s). 
De s mooi gelijkmatig over 3 nld verdelen (= 4 s) en 5,5 cm (= 
13 t ) in tricotsteek breien. Voor het bovenste stukje van de 
duim nu steeds 2 s recht samenbreien (= 6 s). 
De draad afknippen en door de resterende s heen halen en de 
draad strak aantrekken. 

Linker want: net als de rechter want br, maar op het volgende 
verschil letten: met donkerolijf (kl 121) s opzetten en het hand-
deel met lichtbeige (kl 113) breien. De duimspie zit nu bij de 4e 
nld vóór en na de 3e s aan het einde van de toer. 

Afwerking: de draadjes naar binnen toe halen en instoppen. 
Deel spannen, vochtig maken en laten drogen.
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Accessoires 22

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 
x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van 
het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een 
vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het 
aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden 
niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan 
moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder 
steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere 
breinaalden (½ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei 
je vrij strak en neem je dikkere breinaalden. 

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de 
stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit 
is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de 
gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.
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Afkortingen

www.lana-grossa.com

afw = afwisselend
afk = afkanten
av = averecht
br = breien
dbst = dubbel stokje(s)
driev = drievoudig

heeng = heengaand
herh = herhalen
hst = half stokje(s)
hvs = halve vaste(n)
kants = kantsteek
ls = losse(n)

nld = naald 
N = naald
s = steek (steken)
samenbr = samenbreien
st = stokje(s)
t = toer (toeren)

T = toer (toeren)
terugg = teruggaand
volg = volgend
vs = vaste(n)
weersz = weerszijden


