GILET “TETI”
CIUFFO garen
MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN
BENODIGDHEDEN
• 300 gr. Ciuffo garen kleur nr. 50
• breinaalden nr. 6
• hulpnaald zonder knop
• maasnaald
MAAT: 36 (38-40)
GEBRUIKTE STEKEN
Rechte tricotsteek
Kabelst.: op een veelvoud van 6 + 2 st.
1ste nld.: 1 randst., *6 st. gekruist naar links (= 3 st. op de hulpnld. zetten voor het werk, de volgende 3 st. in r. tricotst. breien en daarbij zo
los dat er een motief ontstaat binnen in de draad van een enkele st., de 3 st. van de hulpnld. net
zo los breien als aangegeven voor de vorige 3)*, voor alle nld. herhalen van * tot *, 1 randst.
2de nld.: averecht
Kabelsteek: op een veelvoud van 6 + 2 st.
1ste nld.: 1 randst. r., * 6 st. gekruist naar links *, herh. over de gehele nld. van * tot *, 1 randst..
2de nld. en volgende even naalden: averecht
3de en 7de nld.: recht
5de nld.: 1 randst., 3 st. r., *6 st, gekruist naar links*, herhalen van * tot *, 3 st. r., 1 randst.
9de nld.: herh. vanaf de 1ste nld.
PROEFLAPJE
10X10 cm met naaldnr. 6 in rechte tricotsteek = 15 st. en 20 nld.
WERKWIJZE
Rugpand: zet 62 (68-74) st. op, brei hierop 8 nld. in r. tricotst., 2 nld. in kabelst. en verder in r.
tricotst. Bij een tot. hoogte van 29 (31-33) cm, voor de armsgaten, aan weerszijden 3 st. afkanten.
Bij 4 cm vanaf de armsgaten voor de kapjes aan weerszijden opnieuw 12 st. opzetten. Na 4 nld.
alle st. verder breien in kabelst. en aan weerszijden in iedere 2de nld.: 13 (15-17) x 1st., 3 x 2 st.
afkanten. Op 16 (17-18) cm vanaf het begin van de kapjes de resterende 42 (44-46) st. afkanten.
Voorpand: als rugpand breien.
AFWERKING
Naai de schouder- en de zijnaden.

