Elatius Kort Cardigan
No. 2003-193-7056
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Materialen

Stekenverhouding

Rondbreinaald 7 mm 80 cm, voor Fur Lux
Rondbreinaald 5 mm 80 cm, voor Baby Wool

10 steken = 10 cm
20naalden = 10 cm

13 (15) 17 (19) bollen a 50 g Fur Lux, Go
Handmade kl. Bear
1 (1) 1 (1) bol a 50 g Baby Wool
kl. 05

Belangrijke informatie

Stekenhouder
5 knopen

De voorrand en halsrand wordt
gebreid met dubbele draad Baby
Wool.

De cardigan wordt heen en terug
gebreid op de rondbreinaald.

Maat
S (M) L (XL)

Hashtags

Afmetingen

#hobbiidesign #hobbiielatius
#hobbiielatiuscardigan

Breedte 48 (50) 52 (54) cm
Lengte 55 cm, alle maten.

Koop het garen hier
http://shop.hobbii.nl/elatius-kort-cardigan

Ribkant

Halskant
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Lijf
Zet 100 (108) 112 (116) steken op.
Brei heen en terug in rib *1 re, 1 av* tot het werk 5 cm meet.
Brei heen en terug in rechts tot het werk 30 cm meet
Deel het werk op ineen voor- en achterpand = 25 (27) 28 (29) steken voor het voorpand, 50
(54) 56 (58) steken voor de rug, 25 (27) 28 (29) steken voor het voorpand.
Voorpand
Brei beide voorpanden 13 cm gelijk op, door heen en terug te breien op de rondbreinaald.
Rechter schouder
In een rechtse naald wordt geminderd voor de hals:
1e naald, re: kant de eerste 4 steken af.
2e naald: re.
3e naald, re: 1 re, 2 gedraaid re samen, re naald uit.
4e naald: re.
Herhaal naald 3 en 4 tot er (5) 6 (5) 6 keer geminderd is = (16) 17 (19) 19 steken voor de
schouder
Brei gelijk op tot het werk 55 cm meet.
Laat de steken rusten.
Linker schouder
In een linkse naald wordt geminderd voor de hals:
5e naald, av: kant de eerste 4 steken af.
6e naald: alle steken re
7e naald, av: 1 re, 2 gedraaid re samen, re naald uit.
8e naald: alle steken re
Herhaal naald 7 en tot er (5) 6 (5) 6 keer geminderd is = (16) 17 (19) 19 steken voor de
schouder
Brei gelijk op tot het werk 55 cm meet.
Laat de steken rusten.
Rug
Brei 18 cm gelijk op. Kant de middelste 14 (16) 14 (16) steken af.
Minder voor de nek door de eerste de steken van de naald samen te breien, zoals bij het
voorpand. In totaal 2 keer aan elke zijde = 18 (20) 18 (20) steken afgekant = (16) 17 (19) 19
steken voor iedere schouder.
Laat de steken rusten.
Montering
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Naai de schouders samen met de matrassteek.
Mouwen
Neem ca. 48 (50) 52 (54) steken op langs het armsgat. Zet een markeerder bij het begin van
de toer, onder het armsgat.
De mouwen worden rond gebreid in ribbels: 1 toer re, 1 toer av.
Ga verder in ribbels, waarbij geminderd wordt aan beide zijde van de markeerder: brei tot 2
steken voor de markeerder, 2 gedraaid re samen, 2 re samen. Herhaal minderingen in
iedere 6e toer, in totaal 7 keer = 34 ((36) 38 (40) steken.
Brei tot de mouwen 45 cm lang zijn.
Kant af.
Brei nu verder met Baby Wool
Halskant
Brei steken op langs de halskant en brei 4 cm *1 re, 1 av*.
Linker ribkant
Brei steken op langs de kant vanaf de rechtse kant. Sla ca. iedere 3e steek over, zodat de
kant niet te los wordt, in verhouding tot de cardigan.
Brei de steken van de eerste naald als volgt: *1 gedraaid re, 1 gedraaid av* voor het sluiten
van de gaten van de opzetkant.
Brei rib *1 re, 1 av* tot de kant 3 cm meet.
Hecht af in rib.
Naai 5 knopen aan, verdeeld over de ribkant.
Rechter ribkant
Brei steken op langs de kant vanaf de rechtse kant
Brei de steken van de eerste naald als volgt: *1 gedraaid re, 1 gedraaid av* voor het sluiten
van de gaten van de opzetkant.
Brei rib *1 re, 1 av* tot de kant 1,5 cm meet.
Knoopsgaten
Plaats 5 stekenmarkeerder tegenover de knopen op het linkervoorpand. Brei knoopsgaten
bij de markeerders, als volgt: *2 steken samen, omslag *.
Ga verder in rib tot het werk 3 cm meet. Kant af in rib.

Heel veel plezier
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