SETJE ”MATILDE”
Navy garen
JURKJE
MATERIAAL
Adriafil garens
In totaal 360 gr. Navy garen onderverdeeld in 300 gr. kleur appelgroen nr. 45 en
20 gr. van elk van de volgende kleuren: blauw nr. 44, roze nr. 51 en oranje nr. 65.
Breinaalden nr. 6. Haaknaald nr. 4.50. Rijgnaald.
maat: 7/8 jaar
GEBRUIKTE STEKEN
Knopensteek (op een even aantal steken):
1ste nld.: 1 st. r., * 1 omslag, 2 st. av. samenbreien *, herh. van * tot *, 1 st. r.
2de nld.: 1 st. av., * 1 st. av., passeer de omslag zonder deze te breien en houd daarbij de draad aan de
voorkant van het werk *, herh. van * tot *, 1 st. av.
3de nld.: recht
4de nld.: averecht
5de nld.: herh. vanaf 1ste nld.
Ribbelsteek
Inbreien: Knopensteek breien volgens het schema; gebruik een bol voor elk verschillend kleurvlak en kruis
bij elke kleurwisseling de draden achter het werk om de vorming van gaten te voorkomen.
Kettingsteek (Kst)
Halve Vaste (HV)
Vaste (V)
Stokje
PROEFLAPJE
Een vierkantje van 10x10 cm met breinld. nr. 6 in knopensteek = 12,5 st. en 24 nld.
WERKWIJZE
Rug: met nld. nr. 6 en de kleur groen, 52 st.
opzetten en knopensteek breien volgens het
inbreischema en aan weerszijden 3 x 1 st.
minderen in elke 12de nld. Bij een tot. hoogte
van 29 cm, voor de armsgaten aan weerszijden
3 st. afkanten en 3 x 1 st. minderen in elke 2 de
nld. Op 14 cm vanaf het begin van de
armsgaten, alle resterende st. afkanten.
Voorpand: als rug, volgens het desbetreffende
schema tot een tot. hoogte van 32 cm. Voor de
halsopening, het werk in tweeën verdelen en de
beide helften verder afzonderlijk breien. Op 5 cm vanaf het begin van de opening, voor de hals aan de
binnenkant in elke 2de nld. 5 st., 2 x 1 st. afkanten. Op 6 cm vanaf het begin van de hals de resterende st.
afkanten voor de schouders.
Boord: met nld. nr. 6 en de kleur groen 3 st. opzetten, * ribbelsteek breien en hierbij aan één kant 6 x 1 st.
meerderen in elke 2de nld. In de volgende nld., aan dezelfde kant als de meerderingen, 6 st. afkanten * ,
vervolgens herhalen van * tot *. Bij een tot. hoogte van 85 cm, alle st. afkanten.
AFWERKING
Naai de schoudernaden. Werk met de haaknaald en de kleur roze de hals en de randjes van de opening af
met 1 t. V. Naai de zijnaden. Werk met de haaknaald en de kleur blauw het rechter armsgat als volgt af:
1ste t.: V; sluit deze t. en de volgende t. met 1 HV in de 1ste st.
2de t.: 3 Kst, 2 Stk in de volgende st., * 2 st. overslaan, in de volgende st. 1 V, 3 Kst en 2 Stk haken * ,
herh. van * tot *. Knip de draad af en hecht hem af.

Bevestig het garen aan het eerste van de 5 centrale motiefjes van de vorige t. bovenop de schouder en
haak: 2 Stk in de opening tussen de 3 Kst en het 1ste Stk; 2 Stk tussen het 1ste en 2de Stk; 1 V in de
eerstvolgende V; 2 Stk in de opening tussen de 3 Kst en het 1 ste Stk; 3 Stk tussen het 1ste en het 2de Stk; 1
V in de eerstvolgende V; 3 Stk in
de opening tussen de 3 Kst en
het 1ste Stk; 3 Stk tussen het 1ste
en het 2de Stk; 1 V op de
eerstvolgende V; 3 Stk in de
opening tussen de 3 Kst en het
1ste Stk; 2 Stk tussen het 1ste en
het 2de Stk; 1 V op de
eerstvolgende V; 2 Stk in de
opening tussen de 3 Kst en het
1ste Stk; 2 Stk tussen het 1ste en
2de Stk; 1 V op de eerstvolgende
V. Draad afknippen en afhechten.
Werk op dezelfde wijze het linker
armsgat af, maar met de kleur
oranje. Sluit het boord in een ring
en naai het langs de onderkant
voor en achter. Haak met de
kleur roze een koordje van 70
cm, rijg dit zigzaggend van onder
naar boven door de steken aan
de rand van de opening
middenvoor. Knoop de uiteinden.
Rug

Voorpand

appelgroen nr. 45
oranje nr. 65
roze nr. 51
blauw nr. 44
Elk vakje komt overeen
met 1 st. en 1 nld.

