BREIPATROON
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MATERIALEN

MATEN

Breinaalden 4 mm en 6 mm
Steekmarkeerders

AFMETINGEN

6 (7, 7, 8, 8, 9) bollen Divina, kleur 02

GARENSOORT
Divina, Hobbii
65% Baby Alpaca, 25% Polyamide,
10% Merino Wol/ 50 gr = 150 meter

STEKENVERHOUDING
14 steken x 32 naalden = 10 x 10 cm
in netpatent op naald 6 mm

S (M, L, XL, 2XL, 3XL)

Breedte: 46 (51, 56, 61, 66, 71) cm
Lengte: 46 (47, 48, 49, 50, 51) cm

PATROONINFORMATIE
Deze trui heeft een breed en kort model.
Rugpand, voorpand en mouwen worden
elk voor zich gebreid.
Er worden schuine schouders gebreid op
zowel voor- als rugpand, en een
kopmouw voor een betere pasvorm.

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA
#hobbiidesign #hobbiisif

VRAGEN
Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar
klantenservice@hobbii.nl
Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.
Veel plezier!
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Patroon

UITLEG
Afkanten in netpatent patroon
Er wordt afgekant in recht op de goede kant van het werk en in averecht op de verkeerde.
De omslag en de steek worden samen als 1 steek gebreid.
De eerste steek wordt averecht afgehaald en in de volgende naald wordt de laatste steek
recht gebreid.

RUGPAND
Zet 65 (71, 79, 85, 93, 99) steken op op naald 4 mm.

BOORD
1e naald, verkeerde kant: 1 averecht, *1 recht, 1 averecht*, herhaal * - * de gehele naald.
2e naald, goede kant: 1 recht, *1 averecht, 1 recht*, herhaal * - * de gehele naald.
Herhaal deze 2 naalden tot de boord ca. 4 cm meet, sluit met een verkeerde kant naald.
In de volgende naald wordt 1 steek gemeerderd als volgt
Brei boordsteek tot er nog 1 steek over is, meerder 1 steek (neem de lus tussen de steken
op en brei deze gedraaid recht), 1 recht = 66 (72, 80, 86, 94, 100) steken.

LIJF
Wissel naaar naald 6 mm en brei patroon in netpatent.
NB eerste en laatste steek zijn kantsteken.
1e naald, verkeerde kant: 1 recht, *omslag, haal 1 steek averecht af, 1 recht*, herhaal * - *
tot er nog 1 steek over is, 1 recht.
2e naald, goede kant: 1 recht, *2 recht, haal de omslag (van vorige naald) averecht af*,
herhaal * - * tot er nog 1 steek over is, 1 recht.
3e naald, verkeerde kant: 1 recht, *brei de omslag en de steek recht samen, omslag, haal 1
steek averecht af, herhaal * - * tot er nog 1 steek over is, 1 recht.
4e naald, goede kant: *2 recht, haal de omslag (van vorige naald) averecht af*, herhaal * - *
tot er nog 2 steken over zijn, 2 recht.
5e naald, verkeerde kant: 1 recht, *omslag, haal 1 steek averecht af, brei de omslag en de
steek recht samen*, herhaal * - * tot er nog 1 steek over is, 1 recht.
Herhaal 2e-5e naald.
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Brei patroon tot het werk 46 (47, 48, 49, 50, 51) cm meet. Sluit met een verkeerde
kant-naald.
Schuine schouder, rechterkant
Alle maten
Goede kant: kant 3 steken af in recht, terwijl de eerste steek afgehaald wordt, brei patroon
tot er nog 19 (21, 25, 28, 31, 34) steken zijn op de rechternaald, keer.
Verkeerde kant: patroon tot er nog 1 steek over is, 1 recht.
Goede kant: kant 3 steken af in recht, terwijl de eerste steek afgehaald wordt, brei patroon =
16 (18, 22, 25, 28, 31) steken.
Verkeerde kant: patroon tot er nog 1 steek over is, 1 recht.
Hierna worden de rest van de steken afgekant op de goede kant als volgt:
NB op de goede kant wordt de eerste steek afgehaald.
Maat S: 3 steken 4x en 4 steken 1x.
Maat M: 3 steken 6x.
Maat L: 3 steken 2x en 4 steken 4x.
Maat XL: 3 steken 1x, 4 steken 3x en 5 steken 2x.
Maat 2XL: 3 steken 2x, 4 steken 3x en 5 steken 2x.
Maat 3XL: 4 steken 4x en 5 steken 3x.
Nek
Goede kant: kant 22 (24, 24, 24, 26, 26) steken af en brei de naald uit = 22 (24, 28, 31, 34, 37)
steken.
Schuine schouder, linkerkant
Alle maten
Verkeerde kant: kant 3 steken af in averecht, terwijl de eerste steek wordt afgehaald, brei
patroon tot het einde van de naald.
Goede kant: 1 recht, patroon tot het einde van de naald.
Verkeerde kant: kant 3 steken af in recht, terwijl de eerste steek wordt afgehaald, brei
patroon tot het einde van de naald.
Goede kant: patroon tot er nog 1 steek over is, 1 recht.
Hierna wordt de rest van de steken afgekant op de verkeerde kant zoals aan de rechterkant

VOORPAND
Wordt gebreid als het rugpand tot het werk 38 (39, 40, 41, 42, 43) cm meet. Sluit met een
verkeerde kant-naald.
Linkerkant
Alle maten
NB op de verkeerde kant wordt de eerste steek afgehaald.
Goede kant: brei 28 (30, 33, 36, 39, 42) steken, keer en laat de resterende steken rusten.
Verkeerde kant: kant 3 steken af in averecht, brei patroon tot het einde van de naald.
Goede kant: patroon tot er nog 1 steek over is, 1 recht.
Hierna kanten we steken af op de verkeerde kant als volgt:
Maat S: 2 steken 1x en 1 steek 1x = 22 steken.
Maat M: 2 steken 1x en 1 steek 1x = 24 steken.
Maat L: 3 steken 1x, 2 steken 1x en 1 steek 1x = 24 steken.
Maat XL: 3 steken 1x, 2 steken 2x en 1 steek 2x = 24 steken.

Sif| No. 2004-213-3414| © Hobbii 2021 | 4

Maat 2XL: 3 steken 1x, 2 steken 2x en 1 steek 3x = 26 steken.
Maat 3XL: 3 steken 1x, 2 steken 4x en 1 steek 2x = 26 steken.
Alle maten
Brei verder tot het werk 46 (47, 48, 49, 50, 51) cm meet. Sluit met een verkeerde kant naald.
Schuine schouder
Wordt gebreid als het rugpand: Schuine schouder, rechterkant.
Halsopening
Goede kant: zet 10 (12, 14, 14, 16, 16) steken op een stekenhouder en brei patroon tot het
einde van de naald = 28 (30, 33, 36, 39, 42) steken .
Rechterkant
Verkeerde kant: patroon.
Goede kant: kant 3 steken af in recht, brei patroon tot het einde van de naald.
Verkeerde kant: patroon tot er nog 1 steek over is, 1 recht.
Hierna worden er steken afgekant op de goede kant als volgt:
NB op de goede kant wordt de eerste steek afgehaald.
Maat S: 2 steken 1x en 1 steek 1x = 22 steken.
Maat M: 2 steken 1x en 1 steek 1x = 24 steken.
Maat L: 3 steken 1x, 2 steken 1x en 1 steek 1x = 24 steken.
Maat XL: 3 steken 1x, 2 steken 2x en 1 steek 2x = 24 steken.
Maat 2XL: 3 steken 1x, 2 steken 2x en 1 steek 3x = 26 steken.
Maat 3XL: 3 steken 1x, 2 steken 4x en 1 steek 2x = 26 steken.
Alle maten
Brei verder tot het werk 46 (47, 48, 49, 50, 51) cm meet. Sluit met een goede kant-naald.
Brei als rugpand: Schuine schouder, linkerkant.
MOUWEN
Zet 35 (39, 39, 41, 43, 43) steken op op naald 4 mm.
Boord
Brei ca. 4 cm boord zoals bij het rugpand, sluit met een verkeerde kant-naald.
In de volgende naald wordt er 1 steek gemeerderd: 36 (40, 40, 42, 44, 44) steken.

Mouw
Wissel naar naald 6 mm.
Brei 1 naald netpatent:
Verkeerde kant: 1 recht, *omslag, haal 1 steek averecht af, 1 recht*, herhaal * - * tot er nog
1 steek over is, 1 recht.
Meerderen
Goede kant: Brei 1 recht, 1 steek meerderen (neem de lus tussen de steken op en brei deze
gedraaid recht), brei patroon tot er nog 1 steek over is, meerder 1 steek, 1 recht = 2 steken
gemeerderd. Deze nieuwe steken worden mee gebreid in het [atroon.
Meerder elke 5½. (5., 5., 4½., 4½, 4.) cm tot 50 (54, 56, 60, 64, 68) steken.
Brei verder tot de mouw ca. 42 cm meet. Sluit met een verkeerde kant-naald.
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Mouwkop
Goede kant: kant 3 steken af in recht, brei patroon tot het einde van de naald.
Verkeerde kant: kant 3 steken af in averecht, brei patroon tot het einde van de naald.
Goede kant: kant 3 steken af in recht, brei patroon tot het einde van de naald.
Verkeerde kant: kant 3 steken af in averecht, brei patroon tot het einde van de naald.
Herhaal de laatste 2 naalden tot er in totaal 6 (7, 7, 8, 8, 9)x is afgekant aan beide zijden = 14
(12, 14, 12, 16, 14) steken.
Kant af.
Brei de tweede mouw op dezelfde manier.

MONTERING EN HALSBOORD
Naai de linkerschouder dicht.
Neem vanaf de goede kant ca. 81 (93, 99, 99, 105, 105) steken op in de halsopening op naald
4 mm.
Wissel naar naald 6 mm en brei boordsteek:
Verkeerde kant: 1 averecht, *1 recht, 1 averecht*, herhaal * - * de gehele naald.
Brei ca. 2 cm boordsteek. Kant losjes af in boordsteek.
Naai de andere schouder en halsboord dicht
Zet een markeerder midden op de afkanting van de mouw. Zet een markeerder ca. 18 (19,
20, 22, 23, 24) cm onder het midden van de schouder. Naai de mouw tussen de merktekens.
Naai de mouw- en zijnaden dicht
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