


EK5 – open, lange jas – Mayflower Easy Knit. 

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

Bovenwijdte cm.:   120    (124)   128   (132)   136    (140) 

Lengte ca. cm.:    86     (88)    90    (92)    94     (96) 

Kleur: 02                         benodigd aantal:    12     (13)    14    (15)    16     (17) 

Breinld. nr.: 9 

Kwaliteit: Mayflower Easy Knit 53% wol, 47% acryl, 80 m. per 100gr. 

Stekenverhouding: 7½ st. en 14 nld. in ribbelst met breinld. nr. 9 = 10 x 10 cm. 
 

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

 

Achterpand:                                                                                                                                                                                         

Zet 47(51)53(57)59(63) st. op met breinld. nr. 9 en brei boordst. (1 kantst., 1 av., *1 r., 1 av., herhalen 

vanaf* en afsluiten met 1 kantst. Brei 12 nld. boordst. en ga daarna verder in ribbelst. (= alle nld. r. breien) 

tot een lengte van 61(62)63(64)65(66) cm. Zet nu aan beide zijden een markering voor het armsgat. Bij een 

totale armsgathoogte van 25(26)27(28)29(30) cm. de middelste 15(17)17(19)19(21) st. afkanten voor de 

achterhals en de resterende st. aan beide zijden op een stekenhouder zetten voor de schouders 

16(17)18(19)20(21) st. aan weerszijde. 

Linker voorpand:                                                                                                                                                                            

Zet 37(39)39(41)43(45) st. op met breinld. nr. 9 en en brei boordst. (1 kantst., 1 av., *1 r., 1 av., herhalen 

vanaf* en afsluiten met 1 kantst. Brei 12 nld. boordst. en ga daarna verder in ribbelst. over de eerste 

29(31)31(33)35(37) st. en de volgende 8 st. met boordst. breien voor het beleg. Om te voorkomen dat het 

voorpand uit gaat hangen en dit mooi in model te houden worden verkorte toeren gebreid. Elke 8ste nld (= 

elke 4de ribbel) breien als volgt: Brei 29(31)31(33)35(37) st. recht, sla om, brei 29(31)31(33)35(37) st. recht 

terug. In de volgende nld. de omslag av. breien samen met de 1ste st. van het beleg en de resterende 7 st. 

boordst. br. Herhaal deze verkorte toer in elke 8 ste nld. totaan de halsuitsnijding. Zet een markering aan 

de rechterzijde voor het armsgat. Bij een lengte van 61(62)63(64)65(66) cm. Tevens beginnen met de V-hals 

aan de linkerzijde als volgt: Brei tot 2 st. voor het beleg, brei deze 2 st. r. samen, brei daarna de st. van het 

beleg in boordst. Herhaal deze mindering in elke 2de nld. in totaal 8(9)8(9)10(11) keer en daarna in elke 4de 

nld. 5 keer = 16(17)18(19)20(21) st. in ribbelst. en de 8 boordst. over. Als het vp. dezelfde armsgathoogte 

heeft als ap. de st. voor de schouders samen breien. Leg het werk met de goede kanten op paralel op 

elkaar, brei 1 st. van elke nld. samen en kant deze tevens af. Er zijn nu de 8 st. van het voorbeleg over. Zet 1 

st. op aan de schouderzijde  (= naad) en brei over deze 9 st. verder in ribbels. Brei 16(16)18(18)20(20) nld. 

en laat de st. rusten op een stekenhouder. 

Rechter voorpand:                                                                                                                                                                      

Breien zoals beschreven linker vp., maar nu in spiegelbeeld. Bij het minderen voor de V-hals worden eerst 

de 8 st. voor het beleg gebreid, 2 st. gedr. r. samenbr. en de nld. uitbr. 

Mouwen:                                                                                                                                                                                              

Zet 23(23)25(25)27(27) st. op met breinld. nr. 9 en brei 12 nld. in boordst. (kantst., 1 av., * 1 r., 1 av. 

herhalen vanaf* en afsluiten met 1 kantst.). Brei verder in ribbelst. en meerder 1 st. aan beide zijden in elke 

10de nld. (= elke 5de ribbel) totaal 8 keer = 39(39(41)41(43)43 st. Bij een mouwlengte van 

47(47)48(48)49(49) cm. alle st. losjes afkanten. Brei nog een mouw. 



Afwerking:                                                                                                                                                                                         

Leg de nld. met de rustende st. van de beleggen met de goede kanten paralel op elkaar en brei 1 st. van 

elke nld. samen en kant tevens af. Naai het beleg langs het ap. vast. Sluit de zijnaden van de mouwen en 

naai deze in de jas. 

 

 


