Klassieke Winter BERNADETTE

MATERIAAL
Silkhair (mélange): 6 bollen
AM Lace: 2 bollen
Deze Bernadette wordt gebreid met 5 draden: 3 draden Silkhair (eventueel 1 van elke kleur),
2 draden AM Lace
Naalden: 10 en 15 mm
GEBRUIKTE STEKEN
Boordsteek: 1 steek recht, 1 steek averecht (met 4 draden)
Tricotsteek: heengaande naald recht, teruggaande naald averecht
(met 5 draden)
Meerderen: 1 steek 2 keer breien (in de voorlus en dan in de achterlus breien)
PATROON
Rugpand
Zet 42 steken op met naalden 10 mm en brei 3 naalden boordsteek (4 draden).
Ga verder met 5 draden en meerder in de heengaande naald 6 steken als volgt:
Naald 1: 5r – 1m – 5r – 1m – 5r – 1m – 5r – 1m – 5r – 1m – 5r – 1m – 6r.
Nu heb je 48 steken op de naald.
Naald 2 (teruggaande naald) en alle volgende naalden in tricotsteek breien met naalden 15
mm.
Brei 44 naalden en kant de steken losjes af, zodat de afkantrand dezelfde spanning heeft.
Linkervoorpand
Zet 22 steken op met naalden 10 mm en brei 3 naalden boordsteek (4 draden).
Ga verder met 5 draden en meerder in de heengaande naald 4 steken als volgt:
Naald 1: 3r – 1m – 4r – 1m – 4r – 1m – 4r – 1m – 3r.
Nu heb je 26 steken op de naald.

Naald 2 (teruggaande naald) en alle volgende naalden in tricotsteek breien met naalden 15
mm.
Brei 32 naalden.
In de 33e naald minderen voor de v-hals.
Naald 33: tricotsteek tot de laatste 3 steken, 1 steek recht afhalen, 1 steek recht breien, haal
de afgehaalde steek over, 1 steek recht.
Deze mindering herhalen in de naalden 35, 37, 39, 41 en 43.
Na 44 naalden de 20 overgebleven steken losjes afkanten.
Rechtervoorpand
Volg het patroon tot en met naald 32.
In de 33e naald minderen voor de v-hals.
Naald 33: 1 steek recht, 2 steken recht samenbreien, de naald uitbreien.
Deze mindering herhalen in de naalden 35, 37, 39, 41 en 43.
Na 44 naalden de 20 overgebleven steken losjes afkanten.
Mouwen
Zet 24 steken op met naalden 10 mm en brei 3 naalden boordsteek (4 draden).
Ga verder met 5 draden en meerder in de heengaande naald 6 steken als volgt:
Naald 1: 1r – 1m – 3r – 1m – 3r – 1m – 3r – 1m – 3r – 1m – 3r – 1m – 2r.
Nu heb je 30 steken op de naald.
Naald 2 (teruggaande naald) en alle volgende naalden in tricotsteek breien met naalden 15
mm.
Na 22 naalden de 30 steken losjes afkanten.
Afwerking
Schoudernaden sluiten, mouwen aanzetten, alle naden sluiten.

