BOLERO “COURMAYEUR”
SIERRA ANDINA GAREN
MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN
BENODIGDHEDEN
• 400 gr. Siera Andina garen kleur roze nr. 46
• breinaalden nr. 3½
• maasnaald
MAAT: 40 (36-38)
GEBRUIKTE STEKEN
Ribbelsteek
Boordsteek 2/2
Rechte tricotsteek
Fantasiesteek (op een veelvoud van 6+3 st.):
1ste nld.: * 3 st. r., 3 st. av. *, herh. van * tot *. 3 st. r.
2de en 3de nld.: brei de steken zoals ze zich voordoen
4de nld.: 3 st. r., * 3 st. av., 3 st. r. *, herh. van * tot *.
5de en 6de nld.: brei de steken zoals ze zich voordoen
7de nld.: herh. vanaf de 1ste nld.
PROEFLAPJE
10x10 cm gebreid met naalden nr. 3 1/2 in fantasiesteek = 23 st. en 35 naalden
WERKWIJZE
Rugpand: zet 106 (94-100) st. op en brei voor het boord 2 nld. ribbelsteek en 6 nld. boordsteek 2/2 (= tot. 3 cm). Vervolgen
met de fantasiesteek en regelmatig over de 1ste nld. verdeeld 5 st. meerderen. Om vorm te geven aan de zijkanten aan
weerszijden in iedere 8ste nld.: 9 x 1 st. meerderen. Op 27 (25-27) cm van het boord, voor het vormen van de mouwtjes, aan
weerzijde iedere 2 nld.: 2 st., 5 st., 8 st. meerderen. Op 12 cm vanaf de laatste gemeerderde st., voor de hals de middelste 27
(23-25) st. afkanten en de twee delen afzonderlijk verder breien; aan de hals iedere 2 nld.: 2 x 5 st., 3 st. 1 st. afkanten. Op 3
cm vanaf het begin van de hals de 56 (52-54) resterende st. voor elk van beide schouders afkanten.
Rechtervoorpand: Zet 50 (46-46) st. op en brei het boord als bij het rugpand. Vervolgen met de fantasiesteek en regelmatig
verdeeld over de 1ste nld. 1 (0-2) st. meerderen. Aan de linkerkant van het werk de taille aanbrengen en het mouwtje vormen
zoals bij het rugpand. Minder tegelijkertijd, bij 26 (24-25) cm vanaf het boord voor de hals aan de rechterkant van het werk 13
x 1 st. in iedere 2de nld. en 6 (5-5) x 1 st. in iedere 4de nld. Op 18 (16-17) cm vanaf het begin van de halsuitsnijding de
resterende 56 (52-54) st. afkanten voor de schouder.
Linkervoorpand: als rechtervoorpand maar in spiegelbeeld.
Manchetten: Zet 62 st. op, brei 2 nld. ribbelsteek, ga dan verder in boordsteek 2/2, Vermeerder aan weerszijden 4 keer 1
st. na iedere 5 cm. Bij een tot. hoogte van 25 (21-23) cm alle st. afkanten. Brei 2 dezelfde manchetten.
Kraag: Zet 24 st. op, brei 4 nld. ribbelst., gelijk aan 1 cm, en ga dan verder in de rechte tricotst. Brei na 120 (110-115) cm 4
nld. ribbelst., gelijk aan 1 cm, en kant dan alle steken af.
AFWERKING
Naai de schoudernaden. Naai de kraag, door de helft gevouwen, overhands de randen van de sluiting voor en voor en achter
langs de hals. Naai de onderste en de bovenste rand van de kraag vast. Naai de bovenste rand van de manchetten vast aan de
onderkant van de mouwtjes. Naai dan de naad van het manchet langs de zijkant.

