


1838 – Spencer met kabels  – Mayflower New Skylight. 

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

Bovenwijdte cm.:  74 (84)  94 (104)   114  (124)  134  (144) 

Lengte ca. cm.:  54 (56)  58  (60)    62   (64)   66   (68) 

Kleur: 179 Beryl groen   –   ben. aantal:   3  (3)   4   (4)     5    (5)    6    (6) 

Breinld. nr.: 4 

Rondbreinld. nr.: (40 cm.) 4 

Kabelnld. nr.: 4 

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

Stekenverhouding: 22 st. en 35 nld. = 10 x 10 cm. 

 

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

TIP: Lees voor U begint het hele patroon door, wij aanbevelen om een proeflapje te maken, maak het 

proeflapje vochtig en trek het voorzichtig in model en controleer daarna de stekenverhouding. 

De spencer kan goed gedragen worden over een blouse of een jurk. Doordat er in de spencer kabels 

gebreid worden vergt dat een beetje brei ervaring. Let op! de kabels worden steeds gebreid naar dezelfde 

kant. De kabels worden altijd op de goede/voorzijde gebreid. 

Kabels over 12 steken: zet 3 st. op de kabelnld. voor het werk, brei 3 st., brei de 3 st. van de kabelnld., zet 3 

st. op de kabelnld. achter het werk, brei 3 st. en brei de 3 st. van de kabelnld. Deze kabel wordt in elke 10de 

nld. gebreid. Geldt voor alle maten. 

Kabel over 8 steken: zet 2 st. op de kabelnld. voor het werk, brei 2 st., brei de 2 st. van de kabelnld., zet 2 st. 

op de kabelnld. achter het werk, brei 2 st. en brei de 2 st. van de kabelnld. Deze kabel wordt in elke 10de 

nld. gebreid. Geldt voor alle maten. Denk eraan dat een kabel het werk iets samen trekt. 

Werkwijze:                                                                                                                                                                         

Achterpand.                                                                                                                                                                                     

1: Zet 100(110)120(130)140(150)160(170) st. op met breinld. nr. 4 en brei 8 cm. boordst. 1 r., 1 av.                      

Geldt voor alle maten.                                                                                                                                                                             

2: Begin nu aan de goede/voorzijde als volgt te breien voor mt:                                                                                                          

XXS: 9 av., 12 r., 14 av., 8 r., 14 av., 8 r., 14 av., 12 r., 9 av.                                                                                                                        

XS: 11 av., 12 r., 16 av., 8 r., 16 av., 8 r., 16 av., 12 r., 11 av.                                                                                           

S: 13 av.,12 r., 18 av., 8 r., 18 av., 8 r., 18 av., 12 r., 13 av.                                                                                                   

M: 15 av., 12 r., 20 av., 8 r., 20 av., 8 r., 20 av., 12 r., 15 av.                                                                                                                 

L: 17 av.,12 r., 22 av., 8 r., 22 av., 8r., 22 av., 12 r., 17 av.                                                                                                        

XL: 19 av., 12 r., 24 av., 8 r., 24 av., 8 r., 24 av., 12 r., 19 av.                                                                                     

XXL: 21 av., 12 r., 26 av., 8 r., 26 av., 8 r., 26 av., 12 r., 21 av.                                                                                        

XXXL: 23 av., 12 r., 28 av., 8 r., 28 av., 8 r., 28 av., 12 r., 23 av.                                                                                    

3: Brei op de nld. averechts de steken zoals ze zich voordoen.                                                                                     

4: De eerste kabels worden in de 7de nld. gebreid daarna in elke 10de nld., zoals hierboven beschreven.              

5: Brei tot een lengte van 23(24)25(26)27(28)29(30) cm., gemeten vanaf de boord. Sla nu aan het einde van 

de nld. in beide zijden 2 st. op. Geldt voor alle maten.                                                                                                                  

6: Ga door met de kabels en meerder 1 st. aan beide zijden in elke 4de nld. De gemeerderde steek wordt in 

boordst. gebreid = 1 r., 1 av. Meerder totaal 17(18)19(20)21(22)23(24) keer, brei verder tot het werk een 



lengte heeft van 52(54)56(58)60(62)64(66) cm.                                                                                                              

7: Kant de middelste 34(36)38(40)42(44)46(48) st. af en brei elk deel apart verder.                                              

8: Kant aan de halszijde 1 x 4 en 1 x 3 st. af. Geldt voor alle maten. Kant de resterende steken in één keer af. 

Brei de andere zijde in spiegelbeeld.  

Voorpand:                                                                                                                                                                                          

1: Breien zoals beschreven bij het achterpand tot een lengte van 27(28)29(30)31(32)33(34) cm., gemeten 

vanaf de boord.                                                                                                                                                                              

2: Deel het werk in tweeën voor de V-hals.                                                                                                                                           

3: Aan het begin van elke 2de nld. 2 st. recht samenbreien aan de halszijde, totdat er evenveel st. over zijn 

als bij het achterpand. Brei verder tot het vp. dezelfde lengte heeft als ap. Kant af.                                                                              

4: Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Afwerking:                                                                                                                                                                                           

1: Naai de schoudernaden samen en sluit de zijnaden.                                                                                                          

2: Neem 140(150)160(170)180(190)200(210) st. op met de rondbreinld. langs de halslijn (achter en V-hals) 

Let op! er moeten aan beide zijden van de V-hals evenveel steken zijn.                                                                               

3: Brei boordst. 1 r., 1 av. Zorg ervoor dat in de punt van de V-hals 1 rechte steek gebreid wordt.                                  

4: Brei in elke 2de nld. 2 st. gedr. r. samen voor de midden steek en 2 r. samenbreien na de middensteek. 

Geldt voor alle mt.                                                                                                                                                                          

5: Brei 3 cm. en kant de steken af zoals ze zich voordoen. Geldt voor alle maten.                                                              

6: Hecht de draden af. Maar de spencer vochtig en trek voorzichtig in model. 

 

 


