


1556 – Jas in ribpatroon Mayflower Cotton 2 

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

Bovenwijdte in cm:     100     (104)      108      (112)    116    (120) 

Lengte in cm.:      82      (84)       86       (88)     90     (92) 

Kleur: 44 marine     ben. aant.:      15      (16)       17       (18)     19     (20) 

Breinld. nr.: 3½ 

Kwaliteit: Mayflower Cotton 2, 50% katoen, 50% Hb acryl, 135m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 22 st. en 32 nld. in het ptroon en breinld. nr. 3½ = 10 x 10 cm. 
De proef plat op de tafel leggen en voorzichtig uittrekken om te tellen. 
Als de jas klaar is, vochtig maken en blocken/opspannen zodat het 
patroon minder geribbeld is, dan bij het breien. 

 

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

Lees voor U begint het hele patroon door en maak evt. een proeflapje. 

Patroon: aantal steken deelbaar door 8 + 6 + 2 kantsteken. 

1. Nld: 1 kantst., 2 av., * 4 r., 4 av., herhalen vanaf * en afsluiten met 4 r. 1 kantst. 

2. Nld: breien zoals de steken zich voordoen. 

3. Nld: 1 kantst., * 4 r., 4 av., herhalen vanaf * en afsluiten met 4 r., 2 av., 1 kantst. 

4. Nld: breien zoals de steken zich voordoen. 

Deze 4 nld. herhalen. 

Achterpand: 

Zet 120(128)128(136)136(144) st. op met breinld. nr. 3½ en brei het patroon. Bij een lengte van 

60(61)62(63)64(65) cm. een markeer zetten voor het armsgat aan beide zijden. Verder breien 

20(21)22(23)24(25) cm. vanaf de markeerdr. Kant de middelste 36(38)40(42)44(46) st. af voor de 

halsuitsnijding. Brei elke zijde apart verder en kant aan de halszijde(n) in elke 2de nld. 1 x 2 en 1 x 1 st. af. 

Zet de resterende 39(42)41(44)43(46) st. van de schouder(s) op een stekenhouder, van beide zijden. 

Linker voorpand: 

Zet 64(68)68(72)72(76) st. op met breinld. nr. 3½ en verdeel de st. als volgt op de (goede/voorkant): 

Brei het patroon over de eerste 55(59)59(63(63)67 st. over de eerste nld. als volgt: 1 kantst, 2 av., * 4 r., 4 

av., herhalen vanaf * 6(7)7(7)7(8) keer en afsluiten met 4 r. (0) 0 (4 r.) 4 r. (0). Brei daarna 9 st. boordst. (1 r. 

1 av.) totaan de voorzijde, begin met 1 av. en sluit met 1 r. en 1 kantst. (=voorbies). Brei tot een hoogte van 

60(61(62(63)64(65) cm. en zet een merkdr. aan de rechterzijde voor het armsgat. Tevens beginnen voor de 

v-uitsnijding aan de linkerzijde van het pand. Op de goede kant breien tot er 1 st. over is voor de 9 st. van 

de voorbies. Deze st. en de 1ste st. van de voorbies av. samen breien. Deze mindering herhalen in elke 4de 

nld. 16(17)18(19)20(21) keer. Als de lengte van het armsgat net zo groot is als die van het ap. de schouders 

samenbreien. Leg het vp. op de tegenovergestelde schouder van het ap. (goede kanten op elkaar).Leg de 

breinld. en stekenhouder paralel en brei van elke nld. 1 st. samen en direkt afkanten. De 9 st. van de 

voorbies zijn nog over. Zet 1 nieuwe kantst. op aan de zijde van de schouders en brei verder met de 10 st. 

van de voorbies in boordst. 10(19)19½(10½)11(11½) cm. Zet de st. op een stekenhouder. 



Rechter voorpand: 

Breien als het linker voorpand maar nu in spiegelbeeld. Na de 9 st. van de voorbies wordt het patroon over 

de 1ste nld. als volgt verdeeld: 0(2)2(0)0(2) r., 2(4)4(2)2(4) av., * 4 r., 4 av., herhalen vanaf * en afsluiten met 

4 r. en 1 kantst. De mindering voor de V-uitsnijding wordt als volgt gebreid: Brei boordst. en de laatste st. 

van de voorbies en de 1ste van het pand av. samen breien. 

 

Naai de steken van de bies samen middenachter en zet deze vast op de halslijn van het ap. 

 

Mouwen: 

Zet 56(58)60(64)66(68) st. op met breinld. nr. 3½ en brei het patroon als volgt verdeeld over de nld.: 

1ste nld.: 1 kantst., 0(0)0(1)2(3) r., 2(3)4(4)4(4) av., * 4 r., 4 av., herhalen vanaf *  en afsluiten met 

4(4)4(1)2(3) r., 0(1)2(0)0(0) av., 1 kantst. Meerder 1 st. aan beide zijden in elke 8ste 11 keer en in elke 6de 11 

keer nld. = 100(102)104(106)108(110) st. De st. die gemeerderd worden in het patroon laten vloeien. Bij 

een mouwlengte van 49(49)50(50)51(51) cm. alle st. losjes afkanten. Brei nog een mouw. 

 

Zet de mouwen in tussen de markeerdr. van de armsgaten. Sluit de zijnaden van de mouwen en de panden. 

De jas vochtig maken en voorzichtig in model trekken en blocken/opspannen enzo laten drogen of evt. de 

jas binnenstebuiten keren en voorzichtig in model stomen. 

  


