


1836 – Topje met blote schouder – Mayflower Cotton 8/4 

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

Bovenwijdte cm.:       88  (92)    94   (98)  102  (108) 

Lengte ca. cm.:       45  (46)    47   (48)   49   (50) 

Kleur: 1453  licht groen – ben. aantal:        3   (3)     4    (4)    5    (5) 

Breinld. nr.: 2½ en 3 

Rondbreinld. nr.: 2½ en 3 

Kwaliteit: Mayflower Cotton 8/4 100% katoen, 170 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 23 st. en 32 nld. in tricotst.  met breinld. nr. 3 = 10 x 10 cm. 

 

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

Voor- en achterpand:  

Het voor- en achterpand wordt aan één stuk gebreid totaan het armsgat. Zet 162(170)180(188)198(206) st. 

op met rondbreinld. nr. 2½ en brei 3 cm. boordst. , maar met gedr. r. (= afwisselend 1 geraaid recht, 1 

averecht). Zet een markering in beide zijnaden = aan het begin van de ronde en na 81(85)90(94)99(103) st. 

Brei na de boord recht rond verder met rondbreinld. nr. 3 en meerder 1 st. aan beide zijden in de 4de nld. 

als volgt: Brei de eerste steek van de ronde, neem de lus tussen de volgende steek op (meerderen) en brei 

deze gedraaid recht, brei verder tot 1 st. voor de volgende zijnaad en neem de lus tussen de volgende steek 

op (meerderen) en brei deze gedraaid recht, brei de volgende st. r. Herhaal deze meerderingen op het 

volgende deel = 4 st. gemeerderd in deze ronde. Herhaal deze meerdering in elke 4de ronde totaal 9 keer = 

198(206)216(224)234(242) st. Als het werk een lengte heeft van 24(25)26(27)28(29) cm., delen bij de 

zijnaden in voor- en achterpand = 99(103)108(112)117(121) st. per deel. 

Achterpand: 

De rechterzijde van het werk (= linker schouder): Kant voor het armsgat af in elke 2de nld. voor 1 x 4, 1 x 3,  

1 x 2 en 2 x 1 st. Brei daarna rechtuit. TEVENS: aan de linkerzijde van het werk (blote schouder): Afkanten 

voor de schuine zijde in elke 2de nld. voor 14(14)15(15)16(16) x 3 en 15(16)16(17)17(18) x 2 st. Tevens met 

de laatste 3 keer afkanten in de linkerzijde: aan de armsgatzijde afkanten voor de schouders in elke 2de nld. 

als volgt: 2 x 5 en 1 x 6 (3 x 6) 1 x 6 en 2 x 7 (2 x 7 en 1 x 8) 3 x 8 (2 x 9 en 1 x 8) 

Voorpand: 

Breien zoals beschreven achterpand, maar nu in spieglebeeld. Aan de rechterzijde van het werk wordt de 

schuine kant gebreid en aan de linkerzijde wordt afgekant voor het armsgat. 

 

Sluit de schoudernaad. 

 

Neem met rondbreinld. nr. 2½ steken op, begin bij de linkerzijnaad langs het voorpand ca. 

94(98)102(106)110(114) st. over de schuine zijde naar de rechter schouder. (1 steek voor elke afgekante 

steek en 1 st. voor ca. elke 2de nld.) en ca. 94(98)102(106)110(114) st. over de schuine zijde van het 

achterpand naar de linker zijnaad = totaal ca. 188(196)204(212)220(228) st. Brei rond met boordst. in 

gedraaid recht (= afwisselend 1 gedr. r, 1 av.). Brei 2½ cm. Zorg voor dat de kant niet te losjes maar ook niet 

te strak gebreid wordt!                                                                                                                                                         



Armsgatboord: Neem met rondbreinld. nr. 2½ ca. 100(104)108(112)116(120) st. op langs her armsgat. Brei 

2½ cm. boordsteek met gedr. r. Kant de steken losjes af. 

 

 


