


1814 - Spencer met Coll Mayflower New Sky Light. 

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

Bovenwijdte cm.:    88  (92)    96   (100)    104   (108) 

Lengte ca. cm.:    65  (67)    69    (71)     73    (75) 

Kleur: 164 mokka              benodigd aantal:     5   (5)     6     (6)      7     (7) 

Rondbreinld. nr.: 3½ en 4 

Haaknaald nr.: 3½ 

Kwaliteit: Mayfllower New Sky Ligt 35% alpaca 35% wol 16% nylon 
300 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 22 st. en 35 nld. In tricotst. met breinld. nr. 4 = 10 x 10 
cm. 

 

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

 

Voor- en achterpand:                                                                                                                                                                  

Zet 208(216)226(234)244(252) st. op met rondbreinld. nr. 3½ en brei 5 cm. boordst. (afwisselend 1 r., 1 

av.). Brei daarna verder met rondbreinld. nr 4 recht rond. Zet een markering bij het begin van de ronde. 

Brei 45(46)47(48)49(50) cm. en deel het werk in tweeën, voorpand en achterpand = 

104(108)113(117)122(126) st. per deel. 

Achterpand:                                                                                                                                                                                     

Brei nu heen en terug in tricotst. en kant voor de armsgaten aan beide zijden in elke 2de nld.    2 x 4, 1 x 3, 1 

x 2 en 1 x 1 st. = 76(80)85(89)94(98) st. Brei verder tot een armsgathoogte van 24(25)26(27)28(29) cm. Zet 

de middelste 32(34)37(39)42(44) st. op een stekenhouder en brei elk deel apart verder. Kant aan de 

halszijde in elke 2de nld. 1 x 2 en 1 x 1 st. af Bij een armsgathoogte van 26(27)28(29)30(31) cm. de 

resterende 19(20)21(22)23(24) st. op een stekenhouder zetten voor de schouder. Brei de andere zijde in 

spiegelbeeld.  

Voorpand:                                                                                                                                                                                      

Breien zoals het achterpand maar nu met een diepere halslijn. Bij een armsgathoogte van 

21(22)23(24)25(26) cm. de middelste 8(10)13(15)18(20) st. op een stekenhouder zetten en elk deel apart 

verder breien. Kant aan de halszijde in elke 2de nld. 1 x 5, 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st. af. Bij een 

armsgathoogte van 26(27)28(29)30(31) cm. de resterende steken van de schouder samenbreien. Leg de 

panden met de goede zijden op elkaar en brei 1 st. van het achterpand en 1 st. van het voorpand samen en 

kant direkt af. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Coll:                                                                                                                                                                                                   

Neem met rondbreinld. nr. 3½ de steken op, begin bij de linker schouder 25 st. + de st. van de stekenh. 

8(10)13(15)18(20) st. + 25 st. langs het voorpand en 6 st. + de st. van de stekenh. 32(34)37(39)42(44) st. + 6 

st. langs het achterpand = totaal 102(106)112(116)122(126) st. Brei 6 cm. recht rond en brei nu verder met 

rondbreinld. nr. 4 recht rond vanuit de binnenzijde van de coll totdat de coll totaal 18 cm. is, of de door U 

gewenste lengte (coll hoogte). Kant losjes af.  

Afwerkingsranden:                                                                                                                                                                               

Haak met haaknld. nr. 3½ 1 ronde kreeftensteek (= vasten haken van links naar rechts) langs de armsgaten 

en evt. langs de rand van de coll. 


