


1785 – Spencer  -  Mayflower Cotton Merino Solid. 

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

Borstwijdte in cm:    90    (100)     110    (120)    130   (140) 

Lengte cm.:    58     (60)      62     (64)     66    (68) 

Kl. 14:  desert saga           ben. aantal:     4      (4)       5      (5)      6     (6) 

Breinld. nr.: 3½ 

Rondbreinld. nr.: 40 cm. 3½ 

Kwaliteit: Mayflower Cotton Merino Solid,                                                         
50% superwash wol, 50% katoen, 170 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 22 st. en 30 nld. = 10 x 10 cm. 
 

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

Het is een goed idee om het hele patroon door te lezen voordat U begint, en een proeflapje te maken. 

Maak daarna het proeflapje vochtig en trek het voorzichtig in model. 

Werkwijze: 

Achterpand:                                                                                                                                                                                      

1: Zet 100(110)120(130)140(150) st. op met breinld. nr. 3½ en brei 1 nld. averechts, 1 nld. recht en 1 nld. 

averechts. Brei verder met breinld. nr. 4 en brei 4 nld. boordst. (1 r., 1 av.). Geldt voor alle maten.                              

2: Brei daarna verder in tricotsteek tot een lengte van 36(38)40(42)44(46) cm.                                                                 

3: Kant voor de armsgaten aan beide zijden als volgt af: 1 x 5 (1 x 6) 1 x 7 (1 x 8) 1 x 9 (1 x 10). Daarna 2 x 2 

en 2 x 1 st. Geldt voor alle maten.                                                                                                                                                 

4: Brei verder tot 42(44)46(48)50(52) cm. Kant de middelste 26(30)34(38)42(46) st. af en brei elk deel apart 

verder.                                                                                                                                                                                               

5: Kant aan de halszijde in elke 2de nld. 4 x 2 en 6 x 1 st. af. Geldt voor alle maten.                                                                 

6: Brei verder tot een totale lengte van 58(60)62(64)66(68) cm. Kant de resterende steken af en brei de 

andere zijde in spiegelbeeld. 

Voorpand: 

Breien zoals het achterpand. 

Afwerking:                                                                                                                                                                                          

1: Naai de schoudernaden samen en sluit de zijnaden.                                                                                                                                                              

2: Neem met de rondbreinld. de steken bij het armsgat op 92(98)104(110)116(122) st. Brei 1 ronde recht, 2 

rondes boordst. (1 r., 1 av.) en 4 rondes recht. Brei het andere armsgat op dezelfde manier.                                         

3: Neem langs de hals 170(180)190(200)210(220) st. op en brei rond op dezelfde manier als de armsgaten. 

Let Op! Er moeten evenveel steken opgenomen worden bij het voor- en achterpand.                                                    

4: Hecht de draden af. Maak de spencer vochtig en trek voorzichtig in model. 

 

 


