


1839 – Gebreide top – Mayflower Cotton 8/4 

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

Bovenwijdte cm.:  74 (84)    94 (104)   114 (120)  134  (144) 

Lengte ca. cm.:  50 (52)    54  (56)    58  (60)   62  (64) 

Kl. 1452 licht lila - benodigd aantal:   4  (4)     5   (6)     6   (7)    8   (8) 

Breinld. nr.: 3 

Rondbreinld.nr.: (80 cm.) 3 

Haaknld. nr.: 3 

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

Stekenverhouding: 26 st. en 36 nld. = 10 x 10 cm. 

Accesoires: 2 cm. breed smock elastiek voor de onderkant en langs de 
mouwen. 

 

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. 

Het topje is ruim en kan als top maar ook als spencer gedragen worden over een blouse of een jurk. Het 

topje wordt gebreid op de rondbreinld. totaan de armsgaten en kan goed gebreid worden door nieuw 

beginners. Op de schouders komt een houtenring (diameter 3 cm.) die het voor- met het achterpand 

verbindt. In plaats van de ring kunnen de schoudernaden ook samen genaaid worden. 

Werkwijze:                                                                                                                                                                                   

Voor- en achterpand:                                                                                                                                                                                                     

1: Zet met rondbreinld. nr. 3 192(218)244(270)296(322)348(374) st. op en brei 3 cm. tricotsteek en daarna 

1 nld. averechts op de goede/voorzijde (= vouwlijn). Geldt voor alle maten.                                                                             

2: Brei vanaf de vouwlijn 32(33)34(35)36(37)38(39) cm. met tricotsteek (= recht rondbreien).                                          

3: Deel het werk in voor- en achterpand. Laat één deel rusten.                                                                                             

4: Kant af voor de armsgaten aan beide zijden: mt. XXS, XS, S: 2 x 5 en 1 x 4 st. mt. M, L, XL, XXL en XXXL:                 

2 x 5, 1 x 4 en 1 x 3 st.                                                                                                                                                              

5: Deel het werk in 2 delen voor de V-hals (bij sommige mt. is een een oneven aantal steken, hier 1 st., de  

middelste steek, in de V afkanten). Minderen voor de V-hals: 2 st. samen breien aan het begin van elke 4de 

nld. aan de halszijde. Tevens minderen voor de armsgaten door 2 st. samen te breien aan het begin van 

elke 4de nld. Geldt voor alle maten.                                                                                                                                                                 

6: Minder op deze manier totaal 14(15)16(17)18(19)20(21) keer. Kant de resterende st. strak in één keer af. 

7: Brei de andere zijde in spiegelbeeld.                                                                                                                                                

8: brei de rustende steken op dezelfde manier, zie punt 3. 

Montering:                                                                                                                                                                                        

1: Haak een rij vasten langs de kanten (bij de hals en de armsgaten).                                                                                   

2: Haak 2 rijen krabbesteek (krabbesteek = vasten gehaakt van links naar rechts).                                                             

3: Vouw de onderrand op de vouwlijn om naar binnen en zet vast met een elastische steek. Hecht de 

draden af.                                                                                                                                                                                             

4: Maat het topje vochtig en trek voorzichtig in model.                                                                                                        

5: Sluit de schoudernaden met de ringen of naai ze samen. 

 


