SETJE ”ASIA”
Puff e Rafia garen
Top
MATERIAAL
Adriafil garens
200 gr. Puff garen kleur nr. 42. Breinaalden nr. 5. Rijgnaald.
MAAT: één maat
GEBRUIKTE STEKEN:
Rechte tricotsteek
PROEFLAPJE
Een vierkantje van 10x10 cm met nld. nr. 5 in rechte tricotsteek = 12 st. en 17 nld.
WERKWIJZE
Rug: met nld. nr. 5, 77 st. opzetten en rechte tricotsteek breien. Om vorm te geven aan de zijkanten aan
weerszijden 10 x 1 st. minderen in elke 4de nld., 3 x 1 st. in elke 2de nld.; bij een tot. hoogte van 29 cm
aan weerszijden 2 x 1 st. meerderen in elke 4de nld., 4 x 1 st. in elke 2de nld. Bij een tot. hooogte van 39
cm voor de armsgaten aan weerszijden 3 st. afkanten en op 1 st. van de buitenkant 4 x 1 st. minderen in
elke 2de nld. Op 7 cm vanaf het begin van de armsgaten voor de hals de middelste steek afkanten, de twee
helften verder afzonderlijk breien en hierbij op 1 st. van de binnenkant 5 x 2 st. minderen in elke 2de nld., 5
x 1 st. in iedere 2de nld. Op 20 cm vanaf het begin van de armsgaten, de resterende st. afkanten voor de
schouders.
Voorpand: als rug tot een tot. hoogte van 39 cm. Vorm de armsgaten zoals bij de rug, kant tegelijkertijd
voor de hals de middelste steek af en
brei de beide delen verder afzonderlijk,
minder op 1 st. van de binnenkant 7 x 2
st. in elke 2de nld., 1 st. Op 20 cm vanaf
het begin van de armsgaten en de hals
de resterende st. afkanten voor de
schouders.
AFWERKING
Naai de schouders en de zijnaden.

Pareo
MATERIAAL
Adriafil garens
150 gr.Rafia garen kleur groen nr. 66. Breinaalden nr. 4½. Haaknaald nr. 4.0.
Maat: één maat
Gebruikte steken:
Rechte tricotsteek
Kettingsteek (Kst)
PROEFLAPJE
Een vierkantje van 10x10 cm met nld. nr. 4½ in rechte
tricotsteek = 16 st. en 17 nld.
WERKWIJZE
Met nld. nr. 4½, 71 st. opzetten en rechte tricotsteek breien. Bij een tot. hoogte van 95 cm alle st. afkanten.

AFWERKING
Voor de sluiting met Kst: 2 koordjes van 110 cm haken; naai een koordje aan elk van beide uiteinden aan de
bovenrand en knoop de vrije uiteinden.

