


1788 – Spencer met gaatjes patroon  -  Mayflower Cotton Merino Solid. 

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

Bovenwijdte cm.:   90 (100)    110    (120)   130  (140)   150 

Lengte cm.:   56  (58)     60     (62)    64   (66)    68 

Kleur: 1 blauw,       ben. aantal:    5   (5)            6      (6)     7    (7)     8 

Breinld. nr.: 3½ 

Rondbreinld. nr.: 40 cm. 3 

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

 

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. De boorden langs de onderkant, 

halslijn en beide armsgaten worden met dubbele boordsteek gebreid, 2 recht, 2 averecht en met breinld. 

ne. 3. Geldt voor alle maten. 

Werkwijze: 

Achterpand:                                                                                                                                                                                        

1: Zet 94(106)120(132)146(158)172 st. op met breinld. nr. 3 en brei 7 cm. dubbele boordst. (2r., 2 av.). 

Geldt voor alle maten. Na de boord 1 st. minderen in maat S, L, XXL en XXXXL zodat het aantal steken voor 

het patroontje uitkomt.                                                                                                                                                                  

2: Brei verder met breinld. nr. 3½ en begin met het patroon als volgt: Eerst nld.: begint aan de averechtse 

zijde *2 r., 11 av.*. Herhalen vanaf *tot* de nld. uit en eindig met 2 r. Tweede nld. (rechtsezijde) Breien 

zoals de st. zich voordoen. Derde nld. (av. zijde). Breien zoals de steken zich voordoen.                                                  

3: Brei volgens het diagram. Alle st. tussen de 2 averechtse op rechtse zijde en rechte st. op de averechtse 

zijde, worden gebreid als tricotsteek (dwz. recht op de rechtezijde / averecht op de averechtsezijde).                         

4: Na het diagram, de eerste, tweede en derde naald herhalen, zoals hierboven beschreven.                                    

5: Herhalen tot het werk een lengte heeft van 54(56)58(60)62(64)66 cm. gemeten vanaf de onderkant.                    

6: Kant de middelste 40(43)45(47)49(53) st. af voor de achterhals en brei elk deel apart verder.                               

7: Kant aan de halszijde 1 x 2 st. af en brei daarna nog 1 cm. Kant de steken losjes af. Geldt voor alle maten. 

8: Brei de andere zijde op dezelfde manier. 

Voorpand:                                                                                                                                                                                             

1: Breien zoals het achterpand maar bij een lengte van 48(50)52(54)56(58)60 cm. de middelste 

28(31)33(35)35(37)40 st. afkanten.                                                                                                                                            

2: Brei elk deel apart verder en kant aan de halszijde 1 x 3, 1 x 2 en 3 x 1 st. af.                                                                 

3: Brei verder totdat het voorpand dezelfde lengte heeft als achterpand. Kant af. 

Afwerking:                                                                                                                                                                                        

1: Naai de schoudernaden en sluit de zijnaden, laat 22(24)26(28)30(32)34 cm. open voor het armsgat.                   

2: Neem met rondbreinld. nr. 3 (40 cm.) 112(120)128(136)144(152)160 st. op langs de halslijn en brei 4½ 

cm. dubbele boordst. (2r., 1 av.). Kant af zoals de steken zich voordoen. Geldt voor alle maten.                                  

3: Neem met rondbreinld. nr. 3 (40 cm.) 94(100)106(12)118(124)130 st. op langst het armsgat dubbele 

boordst. (2r., 1 av.). Kant af zoals de steken zich voordoen. Geldt voor alle maten.                                                         

4: Hecht de draden af.      



5: Maak de spencer vochtig en trek voorzichtig in model.       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


