
1801 - Spencer Mayflower Super Kid Silk. 

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

Bovenwijdte cm.:     92    (96)     100   (104)     108   (112) 

Lengte cm.:     60    (62)      64    (66)      68    (70) 

Kleur: heather rose 61     ben. aantal: 
            Kersenrood 46 
            Licht lila 18  
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Breinld.nr.: 5 en 6 

Rondbreinld.nr.: 5 en 6 

Kwaliteit: Mayflower Super Kid Silk 76% kid mohair 24% zijde, 195 m pr. 
25 gr. 

Stekenverhouding: 14½ st. en 18 nld. met 3 dubbele draad in tricotst. met breinld. 
nr. 6 = 10 x 10 cm. 

 

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

De spencer wordt met 3 draden gebreid – 1 draad van elke kleur! 

 

Voor- en achterpand:                                                                                                                                                                   

Wordt in 1 stuk gebreid op de rondbreinld. totaan de armsgaten. Zet 134(140)146)150(156)162 st. op met 

3 dubbele draad en rondbreinld. nr. 5 en brei boordst. (afwisselend 1 r. en 1 av.). Brei 5 cm. boord en ga 

daarna verder met rondbreinld. nr. 6 en met tricotst. (op de rondbreinld. r. rond breien). Brei 

41(42)43(44)45(46) cm. en deel het werk in tweeën, vanaf het begin van de ronde 67(70)73(75)78(81) st. 

voor het voorpand en de resterende st. voor het achterpand. 

Achterpand:                                                                                                                                                                                    

Brei nu heen en terug in tricotst. Kant voor de armsgaten aan beide zijden in elke 2de nld. 1 x 3, 1 x 2 en 3 x 

1 st. af = 51(54)57(59)62(65) st. Brei daarna verder tot een totale lengte van 58(60)62(64)66(68) cm. Zet de 

middelste 21(22)23(23)24(25) st. op een stekenhouder voor de halslijn en brei elk deel apart verder. Kant 

aan de halszijden in elke 2de nld. 1 x 2 en 1 x 1 st. Bij een totale lengte van 60(62)64(66)68(70) cm. de 

resterende steken 12(13)14(15)16(17) op een stekenhouder zetten voor de schouder. Brei de andere zijde 

in spiegelbeeld. 

Voorpand:                                                                                                                                                                                      

Breien zoals het ap. maar nu met een diepere halsuitsnijding. Bij een lengte van 54(56)58(60)62(64) cm. de 

middelste 7(8)9(9)10(11) st. op een stekenhouder zetten en brei elk deel apart verder. Kant aan de 

halszijden in elke 2de nld. 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st. af. Bij een totale lengte van 60(62)64(66)68(70) cm. 

het werk met de goede zijden op elkaar leggen en de schouders samen breien - brei 1 st. van elke nld. r. 

samen en kant de steken direkt af. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Halslijn:                                                                                                                                                                                                            

Neem met rondbreinld. nr. 5 78(80)82(82)84(86) st. op langs de halslijn inkl. de st. van de stekenh. Brei 7 

rondes in boordst. (afwisselend 1 r., 1 av.). Kant de st. af in ronde 8 zoals ze zich voordoen. 

Armsgaten:                                                                                                                                                                                   

Neem met rondbreinld. nr. 5 70 st. op langs elk armsgat. Brei een boord zoals bij de halslijn. 


