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128/3  Gestreepte poncho Mayflower Easy Care Classic. 

Maten: 4 – 6 – 8 – 10/12 jaar. 

Lengte zoned de col minddenvoor: 42 – 46 – 50 – 55 cm. 

 

Ben. garen:  

Basiskleur: 3 – 4 – 4 – 5 bollen kleur 216 

Streep kleur 1: 2 – 2 – 3 – 3 bollen kleur 283 

Streep kleur 2: 1 – 1 – 2 – 2 bollen kleur 250 

 

Breinld: rondbreinld. nr. 4½ (40 en 80 cm.) 

 

Accesoires: 4 stekenmarkeerders 

 

Stekenverhouding: 20 st. in tricotsteek met breinld. nr. 4½ = 10 cm. 

 

Strepen: 

7 (8) 9 (10) cm. per streep in deze volgorde: gebroken wit, rose, beige, rose en gebr. wit voor de hele lengte 

van het patroon. 

De poncho wordt van boven naar benenden gebreid: 

Zet 88 (100) 104 (116) st. op met rondbreinld. nr. 4½ (40 cm.) en de basiskleur. Brei rond met dubbele 

boordst. 2 r. – 2 av. Als de col 8 (10) 12 (14) cm. is, 1 ronde av. breien. 

Ga verder met tricotst., is recht rondbreien, brei de strepen, verdeel de st. als volg over de nld.: 12 (14) 16 

(19) st., zet een markering, 20 st. = middenvoor, zet een markering, 24 (28) 32 (38) st., zet een markering, 

20 st. = middenachter, zet een markering, 12 (14) 16 (19) st. In de volgende ronde 1 st. meerderen aan 

beide zijkanten van de 20 st. mv. en ma. = 4 st. meerderen. Meerderen: neem de lus tussen 2 st. op en brei 

deze gedr. r. Herhaal deze meerdering in elke 2de ronde. 

Bij een lengte (gemeten vanaf de col) van ca. 38 (42) 46 (51) cm. dubbele boordst. breien 2 r. – 2 av. 

Reguleer in het aantal steken in de eerste ronde, zodat het deelbaar is door 4. Brei 4 cm. dubbele boordst. 

en kant de steken daarna losjes af. 

(Als de st. niet langer op de rondbreinld.nr. 4½ (40 cm.) passen verder breien met rondbreinld. nr. 4½ (80 

cm.) 


