HEMDJE “OSSIDIANA”
FUSIONE garen
MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN
BENODIGDHEDEN
• 200 gr. Fusione garen kleur nr. 20
• breinaalden nr. 4
• maasnaald
MAAT: 34 (36-38)
GEBRUIKTE STEKEN
Ribbelsteek
Rechte tricotsteek
Waaiersteek (op 21 st. in het begin):
1ste nld.: 1 st. av., 19 st. r., 1 st. av.
2de nld.: recht breien.
3de nld.: 1 st. av., 1 omslag, 2 st. r. samenbreien, 15
st. r., 2 st. r. samenbreien, 1 omslag, 1 st. av.
4de nld.: 2 st. recht breien (= 1 st. r. en 1 st.
gedraaid r.) in iedere onderliggende omslag.
5de nld.: 1 st. av., 21 st. r., 1 st. av.
6de nld.: recht breien.
7de nld.: 1 st. av., 2 x (1 omslag, 2 st. r.
samenbreien), 13 st. r., 2 x (2 st. r. samenbreien, 1
omslag), 1 st. av.
8ste nld.: Recht breien met 2 st. in iedere
onderliggende omslag.

9de nld.: 1 st. av., 25 st. r., 1 st. av.
10de nld.: recht breien.
11de nld.: 1 st. av., 1 omslag, 2 st. r. samenbreien, 1 omslag, 3 st. r. samenbreien, 2 omslagen, 15 st. verlengd (= voor iedere
st. draad 2 x om de nld. wikkelen), 2 omslagen, 3 st. r. samenbreien, 1 omslag, 2 st. r. samenbreien, 1 omslag, 1 st. av..
12de nld.: 2 x (1 st. r., 2 st. in de volgende omslag), 1 st. r., in de 2 volgende omslagen 3 st. breien (= 1 st. r., 1 st. av. en 1
st. r.), 15 st. samen gesloten (= de 15 st. op de rechternaald zetten zonder ze te breien en extra van de om de vorige nld.
gewikkelde draden van de nld. laten vallen, ze opnemen met de linkernld. en r. samenbreien), in de 2 volgende omslagen 3 st.
breien, 2 x (1 st. r., 2 st. in de volgende omslag), 1 st. r..
13de nld.: herh. vanaf de 1ste nld.
PROEFLAPJE
10 x 10 cm in rechte tricotsteek met breinaalden nr. 4 = 22 st. en 31 nld.

WERKWIJZE
Rugpand: zet 91 (97-103) st. op en brei voor het boordje 6 nld. ribbelsteek, gelijk aan 2 cm. Brei verder in r. tricotst.. Voor de
taille aan weerszijden, binnen de buitenste 5 st., iedere 10de nld.: 3 x 1 st. minderen, bij 18 (19-20) cm van het boordje aan
weerszijden iedere 8ste nld.: 3 x 1 st. meerderen. Op 30 (32-34) cm vanaf het boordje voor de armsgaten aan weerszijden,
binnen de eerste en laatste 4 st. te breien in ribbelst, iedere 2de nld.: 3 (4-5) x 2 st. minderen en 2 x 1 st. minderen in iedere
4de nld. Op 12 (13-14) cm vanaf het begin van de armsgaten, voor het laatste boordje alle st. in ribbelst. breien. Na 1 cm de
75 (77-79) overgebleven st. afkanten.
Voorpand: zet 91 (97-103) st. op en brei het boordje zoals bij het rugpand. Ga verder met de volgende stekenindeling: 35 st.
rechte tricotst., 21 st. waaiersteek, 35 (38-41) st. in rechte tricotst..Aan weerszijden de taille aanbrengen en de armsgaten
breien zoals bij het rugpand. Op 9 (10-11) cm van het begin van de armsgaten, voor het boordje van de hals de middelste 51
(53-55) st. verder breien in ribbelst. daarbij de steekindeling voor de resteren de st. aanhouden. Na 1 cm voor de hals de 43
(45-47) middelste st. afkanten en de twee delen apart verder breien; minderen aan de binnenkant binnen de buitenste in
ribbelst. te breien 4 st., 3 x 1 st. in iedere 2de nld.. Op 3 cm vanaf het begin van de hals de resterende 13 st. voor elk van beide
schouders op een hulpnld. zetten. Voor de drie schouderbandjes (voor iedere schouder) voor een schouder de eerste 4 st.
opnemen die op de hulpnld staan en 25 (27-29) cm in ribbelst. breien; alle st. afkanten. Volgende 5 st. breien in ribbelst. en
daarbij 1 st. in het midden minderen in de 1ste nld. en een schouderbandje breien zoals de vorige. De laatste 4 st. van de
hulpnld. nemen en een schouderbandje breien zoals de vorige. De 3 schouderbandjes van de andere schouder op dezelfde
manier breien.
AFWERKING
Naai de uiteinden van de schouderbandjes vlak naast elkaar aan de bovenste rand van het rugpand. Naai de zijnaden.

