


H1734 – Herenspencer Mayflower Easy Care. 

Maten:      S    (M)        L     (XL)    XXL    (XXXL) 

Bovenwijdte ca. cm:     104   (108)      112    (116)    120     (124) 

Lengte in ca. cm.      70    (72)       74     (76)     78      (80) 

Kleur: 92 aubergine,      ben. aant:       9    (10)       11     (12)     13      (14) 

Breinld.: Rondbreinld. nr. 2½ en 3, sokkenbreinld. of rondbreinld. (magic 
loop) nr. 2½ en 3, korte rondbreinld. nr. 2½ voor de halsboord. 

Kwaliteit: Mayflower Easy Care, 100% zuivere wol, 185 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 28 st. en 40 nld. In tricotst. met breinld. nr. 3 = 10 x 10 cm. 

 

Voor het mooiste resultaat, aanbevelen wij professionele brei- en haaknaalden van Knit Pro. 

 

Voor- en achterpand: 

Zet 290(300)312(324)334(346) st. op met rondbreinld. nr. 2½ en brei 5 cm. boordst. (1 r., 1 av.). Brei daarna 

r. rond verder met rondbreinld. nr. 3 . Zet een markering voor de zijnaden. Bij een lengte van 

45(46)47(48)49(50) cm. het werk delen in ap. en vp. 145(150)156(162)167(173) st. per deel. Brei elk deel nu 

apart verder. Brei heen en terug in tricotsteek. 

Achterpand: 

Kant voor de armsgaten aan beide zijden in elke 2de nld. 1 x 5, 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 en 2 x 1 st. af = 

113(118)124(130)135(141) st. Brei verder tot een armsgathoogte van 23(24)25(26)27(28) cm. Zet nu de 

middelste 45(48)50(52)55(57) st. op een stekenhouder. Brei elk deel apart verder en kant aan de halszijde 

in elke 2de nld. 1 x 2 en 1 x 1 st. af. Bij een armsgathoogte van 24(25)26(27)28(29) cm. aan de armsgatzijde 

in elke 2de nld. afkanten voor de schouders als volgt: 2 x 10 en 1 x 11 (1 x 10 en 2 x 11) 2 x 11 en 1 x 12         

(3 x 12) 2 x 12 en 1 x 13 (3 x 13) st. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Voorpand  

Breien zoals beschreven ap. maar nu met een V-hals. Als de armsgathoogte 5 cm. is de middelste st. 

afkanten voor de mt. S, XXL en XXXL, voor de andere maten geldt het werk in het midden delen, voor de V-

hals en elk deel apart verder breien = 56(59)62(65)67(70) st. Minder 1 st. aan de halszijde wisselend in elke 

2de en 4de nld. 25(27)28(29)30(31) keer. Kant voor de schouders af, op de armsgatzijde, op dezelfde hoogte 

en manier als beschreven ap. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Sluit de schoudernaden. 

Halsboord: 

Neem met de korte rondbreinld. nr. 2½ 56(60)62(64)66(68) st. op langs beide zijden van de V-hals in het vp. 

en tevens 1 st. in het midden (mv.) voor de mt. S, XXL, XXXL. Daarna 5 t. + rustende 45(48)50(52)55(57) st. + 

5 st. langs het ap. opnemen = totaal 168(178)184(190)198(204) st. Brei rond in boordst. (afwisselend 1 r., 1 

av.) zorg dat er op mv. in de V-hals 1 r. komt. In de 2de ronde minderen op mv., brei tot de 3 middelste st.  

en neem de eerste 2 st. los af, brei de derde st. r. en haal de 2 losafgehaalde st. over. Herhaal deze 

mindering in elke 2de nld. Brei 3 cm. en kant dan de st. af zoals ze zich voordoen. 

 



Afwerking armsgaten: 

Neem met de korte rondbreinld. nr. 2½ 64(70)76(82)86(92) st. op langs elk armsgat = ca. 3 st. voor elke 4 

nld. Brei rond in boordst (afwisselend 1 r., 1 av.) Als de rand 3 cm. is, losjes afkanten zoals de st. zich 

voordoen. 

 


