HES “FALKLAND”
NAVY garen

MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN
• in totaal 350 gr. Navy garen waarvan 250 gr. in de kleur legergroen nr. 48, en 50 gr. van elk
van de kleuren paars nr. 58 en lichtgroen nr. 45
• Breinaalden nr. 6 en nr. 7
• Wolnaald
MAAT: 36 (38-40)

GEBRUIKTE STEKEN
Rechte tricotsteek
Boordsteek 1/1
Tricotsteek met strepen:
van de 1ste t/m de 4de nld.: r. tricotsteek met legergroen
van de 5de t/m de 8ste nld.: r. tricotsteek met paars
van de 9de t/m de 12de nld.: r. tricotsteek met lichtgroen
13de nld.: herh. vanaf de 1ste nld.
PROEFLAPJE
Een vierkantje van 10x10 cm in tricotsteek met nld. nr. 7 = 12 st. en 18 nld.
WERKWIJZE
Rugpand: met nld. nr. 7 en de kleur legergroen 62 (65-68) st. opzetten, rechte tricotsteek breien en aan weerskanten in
iedere 10de nld.: 4 x 1 st. minderen. Bij een tot. hoogte van 46 (48-50) cm voor de armsgaten aan weerszijden in iedere 2de
nld.: 4 st., 2 x 1 st. afkanten. Op 16 (17-18) cm vanaf het begin van de armsgaten de middelste 28 (29-30) st. laten wachten
voor de hals en de buitenste 7 (8-9) afkanten voor elk van beide schouders.
Voorpand: met nld. nr. 7 en de kleur legergroen 52 (55-58) st. opzetten en tricotsteek met strepen breien. Bij een tot. hoogte
van 46 (48-50) cm voor de armsgaten aan weerszijden 2 st. afkanten. Bij een tot. hoogte van 52 (55-58) cm voor de hals de
middelste 14 (15-16) st. laten wachten, de twee delen verder afzonderlijk breien en hierbij aan aan weerszijden van de hals
iedere 2de nld.: 4 x 2 st., 2 x 1 st. minderen. Op 10 cm vanaf het begin van de hals de resterende 7 (8-9) st. voor elk van beide
schouders afkanten.
AFWERKING
Naai een schouder dicht. Met nld. nr. 6 en de kleur legergroen 66 (70-74) st. rond de hals opnemen en 4 nld. boordsteek 1/1
breien. Alle st. afkanten. Naai de andere schouder en de zijkanten van het boord. Met nld. nr. 6 en de kleur legergroen 54 (5658) st. opnemen rond de armsgaten en 3 nld. boordsteek 1/1 breien. Alle st. aan de binnenkant van het werk afkanten. Naai de
zijnaden en de boorden van de armsgaten.

