SIERRA ANDINA garen
GILET “DECISO”
MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN
BENODIGDHEDEN
• 450 gr. Siera Andina garen kleur gem•leerd nr. 92
• breinaalden nr. 3 1/2
• 6 knopen in de kleur van het garen
• maasnaald
MAAT: 40 (36-38)
GEBRUIKTE STEKEN
Buissteek (bij het opzetten)
Boordsteek 1/1
Rechte tricotsteek
Averechte tricotsteek
Ajourmotief (zie de werkwijze van het rechtervoorpand)
PROEFLAPJE
10 x 10 cm in rechte tricotsteek met breinaalden nr. 3 1/2 = 22 st. en 30 nld.
WERKWIJZE
Rugpand: zet 117 (103-109) st. op en brei voor het boord 4 nld. buisst.
daarna verder breien in boordst. 1/1, Op een tot.
hoogte van 11 cm door breien in r. tricotst. Op 27 (2325) cm van het boord voor de armsgaten, aan
weerszijden, in iedere 2de nld.: 4 st., 2 st., 6 x 1 st.
afkanten. Op 25 (23-24) cm vanaf het begin van de
armsgaten, aan weerszijden, voor het afschuinen van
de schouders iedere 2de nld.: 4 x 7 st. afkanten (voor
maat 36 4 x 6 st. afkanten - voor maat 38 2 x 7 st., 2
x 6 st. afkanten). De resterende 37 (31-33) st.
afkanten.
Rechtervoorpand: zet 57 (53-55) st. op en brei het
boord zoals bij het rugpand. Ga verder met de
volgende stekenindeling: 43 (39-41) st. r. tricotst., 9
st. voor de eerste groep van hte ajourmotief (= 2 st. r.
samen breien, 2 st. r. tricotst., 2 st. av. tricotst., 3 st. r.
tricotst., 1 omslag), 5 st. r. tricotst.; brei de steken bij
de naald terug zoals zij zich voordoen, av. voor de
omslagen van de vorige nld. Brei de volgende nld.: 42
(38-40) st. r. tricotst., 9 st. ajourmotief, 6 st. r. tricotst.
Herh. deze werkwijze en verplaats daarbij het
ajourmotief nog eens 13 x 1 st. naar rechts in iedere 2de nld. (als gevolg hiervan wordt het aantal st. in r. tricotst. die voor het
ajourmotief zitten minderen en wordt het aantal st. na het motief meer). Na het 15de motief verder breien in av. tricotst. op de 2
st. reeds verwerkt in het ajourmotief en brei alle andere st. in r. tricotst. Op 27 (23-25) cm van het boord het armsgat breien, aan
de linkerkant van het werk, zoals bij het rugpand. Op 3 cm vanaf het begin van het armsgat de tweede groep van het
ajourmotief (zoals beschreven voor de eerste groep) de st. verplaatsen zodanig dat de 2 st. die zich voordoen als av.
overeenkomen met de 2 st. van het ajourmotief die als av. gebreid moeten worden. Herh. de werkwijze door het ajourmotief 10
x 1 st. naar rechts te verplaatsen in iedere 4de nld., daarna met 1 st. in iedere 2de nld. tot het einde van het werk. Tegelijkertijd,
op 45 (39-42) cm van het boord, voor de hals, aan de rechterkant van het werk, iedere 2 de nld., 5 st., 3 st., 2 st., 7 x 1 st.
afkanten. Op 25 (23-24) cm vanaf het begin van het armsgat de schouder afschuinen zoals bij het rugpand.
Linkervoorpand: wordt gebreid als het rechtervoorpand, maar dan in spiegelbeeld, waarbij de 9 st. van het ajourmotief als
volgt ingedeeld worden: 1 omslag, 3 st. r. tricotst., 2 st. av. tricotst., 2 st. r. tricotst., 1 enkele overhaling
Boorden van de armsgaten: zet 10 st. op en brei 28 (24-26) cm in r. tricotst.. De st. afkanten. Brei 4 dezelfde boorden.
AFWERKING
Neem de st. op regelmatige wijze op langs de sluiting van het rechtervoorpand en brei boordst. 1/1. Op een tot. hoogte van 2
cm 6 knoopsgaten maken waarvan de 1ste op 4 cm van de onderkant, de resterende op 10 (9-9) cm afstand van elkaar; op een
tot. hoogte van 6 cm nog eens 6 knoopsgaten maken, op dezelfde positie als de vorige. Op een tot. hoogte van 8 cm de st.
afkanten. Vouw het boord dubbel op de verkeerde kant van het werk en zet hem met een blinde zoom vast. Werk op dezelfde
manier de sluiting van het linkervoorpand af, met uitzondering van de knoopsgaten. Naai de boorden langs de armsgaten,
dwars op de rand. Sluit de schouders. Neem 121 (113-117) st. op langs de hals en brei 18 cm boordst. 1/1; de st. afkanten.
Vouw de kraag dubbel, op de verkeerde kant van het werk en zet hem met een blinde zoom
vast. Sluit de zijnaden en de zijkanten van de boorden van de armsgaten. Bevestig de knopen
op de rand van het linkervoorpand, ter hoogte van de knoopsgaatjes.
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