


1820 - Spencer met gaatjespatroon Mayflower New Sky Light. 

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

Bovenwijdte cm.:   92     (96)     100   (104)    106   (110) 

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

Kleur: zand 163              benodigd aantal:    4      (4)       5     (5)      6     (6) 

Breinld. nr.: 4 en 4½ 

Rondbreinld. nr.: 4 en 4½ voor de halsboord 

Kwaliteit: Mayflower New Sky Light 35% alpaca, 35% wol, 30% nylon 
300 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 23 st. en 35 nld. met het patroon en breinld. nr. 4 = 10 x 10 
cm 

 

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

 

Patroon:                                                                                                                                                                                              

Het patroon breien volgens het diagram dat onderaan de breibeschrijving staat. Het rapport is 8 st. en 12 

nld. Op de averechtsezijde (= is alle even nld.) averechts breien. 

Achterpand:                                                                                                                                                                                       

Zet 114(118)122(126)132(136) st. op met breinld. nr. 4 en brei boordst. als volgt: 1 kantst., 1 av., * 1 r., 1 

av., herhalen vanaf * en de nld. afsluiten met 1 kantst. Brei 4 cm. boord en brei daarna verder met breinld. 

nr. 4½ en begin met het patroon als volgt: 1 kantst. (= grijze blokje aan de rechterkant), 0(2)0(2)1(3) st. r., 

brei het rapport van 8 st. volgens het diagram 14(14)15(15)16(16) keer en sluit af met 0(2)0(2)1(3) st. r. en 

1 kantst. (=grijze blokje aan de linkerkant). Op de nld. terug alle steken tussen de kantst. averechts breien. 

Brei tot een hoogte van 42(43)44(45)46(47) cm. Kant nu voor de armsgaten aan beide zijden in elke 2de nld. 

1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 en 5 x 1 st. = 86(90)94(98)104(108) st. Nu verder breien met 1 kantst. 2(0)2(0)3(1) st. r., 

het rapport van 8 st. 10(11)11(12)12(13) keer en sluit af met 2(0)2(0)3(1) st. r. en 1 kantst. Bij een totale 

hoogte van 63 cm. de middelste 32(34)36(38)40(42) st. op een stekenhouder zetten voor de achterhals en 

elk deel apart verder breien. Kant aan de halszijde in elke 2de nld. 1 x2 en 1 x 1 st. Zet de resterende 

24(25)26(27)29(30) st. op een stekenhouder voor de schouder(s). Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Voorpand:                                                                                                                                                                                    

Breien zoals beschreven bij het ap. maar nu met een diepere halslijn. Bij een lengte van 58(59)60(61)62(63) 

cm. de middelste 18(20)22(24)26(28) st. op een stekenhouder zetten en elk deel apart verder breien. Kant 

aan de halslijn in elke 2de nld. 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st. af. Bij dezelfde lengte/armsgathoogte als het ap. 

de resterende 24(25)26(27)29(30) st. van de schouders samenbreien met die van het ap. Leg het werk met 

de goede zijden op elkaar en brei 1 st. van ap. en vp. recht samen en kant direkt af. Geldt voor beide zijden. 

Halsboord:                                                                                                                                                                                                                   

Neem met rondbreinld. nr. 4 in totaal 120(124)128(132)136(140) st. op langs de halslijn. Brei 6 rondes r. 

rond en brei nu verder met rondbreinld. nr. 4½ en in boordst. (afwisselend 1 r., 1 av.) Brei 14 cm. halsboord 

en kant losjes af zoals de steken zich voordoen. 

Armsgatboorden: Neem met breinld. nr. 4 132(136)140(144)148(152) st. op langs de armsgaten. Brei heen 

en terug in boordst. Kant af in de 7de nld., zoals de st. zich voordoen. 



 

Rapport van 8 steken 

 

1 kantst. de eerste st. los afnemen, de laatste st. recht breien. 

1 st. in tricotst. = recht op de voorzijde/goede zijde, averecht op de achterzijde/averechtse zijde 

2 recht samenbreien 

1 omslaan 

Neem 1 st. los af, brei de volgende steek recht en haal de losafgehaalde steek over. 


