BOLEROOTJE “SERENA”
FUSIONE garen
MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN
BENODIGDHEDEN
• 200 gr. Fusione garen kleur nr. 26
• breinaalden nr. 5
• rondbreinaald nr. 5
• haaknaald nr. 4
• maasnaald
MAAT: 34 (36-38)
GEBRUIKTE STEKEN
Rechte tricotsteek
Halve vaste (HV)
Vaste (V)
PROEFLAPJE
10 x 10 cm in rechte tricotsteek met breinaalden nr. 5 = 17 st. en 22 nld.
WERKWIJZE
N.B. VOOR EEN ZACHTER EFFECT IS HET NODIG OM IETS DIKKERE NAALDEN TE GEBRUIKEN DAN WORDT AANGEGEVEN
OP DE WIKKEL.
Rug- en rechter- en linker voorpand: worden aan één stuk gebreid beginnend bij de sluiting van het rechtervoorpand.
Met normale nld. 72 (77-82) st. opzetten en r. tricotst. breien. Op een tot. hoogte van 28 (30-32) cm, voor het
rechterarmsgat, de eerste 12 st. breien, de eerste 12 st. breien, de volgende 29 (31-33) st. op de hulpnld. zetten en de nld.
afbreien door de laatste 31 (34-37) st. te breien. In de volgende nld. de eerste 31 (34-37) st. breien, vervolgens opnieuw 29
(31-33) st. opzetten, de laatste 12 st. breien. Brei zonder veranderingen 36 (40-44) cm, brei dan het linkerarmsgat zoals het
rechterarmsgat. Aan het einde van het armsgat zonder veranderingen 28 (30-32) cm verder breien en dan alle st. afkanten.
Mouwen: neem met de rondbreinld. 58 (62-66) st. op rond een armsgat en brei de naalden heen en terug in r. tricotst.. Aan
weerszijden in iedere 8ste nld.: 7 x 1 st. minderen. Bij een tot. hoogte van 28 (30-32) cm de resterende 44 (48-52) st.
afkanten. Brei de andere mouw op dezelfde manier.
AFWERKING
Naai de mouwen dicht. Werk de rand van de armsgaten af met de haaknlfd.. Haak 2 t. V en sluit iedere t. met 1 HV in de
beginst.. Werk met de haaknld. alle andere randen van het bolerootje af met 1 t. V.

