GIADA garen
“KATE” TOP
Brei verder in patroonst. Minder voor de taille 6x1 st.
e
e
aan beide kanten van afwisselend elke 6 en 8 nld.
Meerder vanaf 20 cm hoogte 4x1 st. aan beide
e
kanten van elke 14 nld. Laat aan de zijkanten de
kabels zoveel mogelijk doorlopen. Kant bij 41-40-39
cm hoogte voor de armsgaten 1x3, 1-2-3x2 en 4x1 st.
e
af aan beide kanten van elke 2 nld. Kant bij 57 cm
hoogte voor de hals de middelste 20 st. af en brei
beide kanten apart verder. Kant aan halskant nog
e
4x4 st. af in elke 2 nld. Kant bij 60 cm hoogte de st.
voor de schouders af.
Voorpand: Brei als het rugpand tot 38 cm hoogte.
Kant voor de hals de middelste 18 st. af en brei beide
kanten apart verder. Kant aan halskant nog 1x3, 1x2
e
e
en 6x1 st. af in elke 2 nld. en 6x1 st. in elke 4 nld.
Minder ondertussen voor de armsgaten als bij het
rugpand. Kant de st. voor de schouders op dezelfde
hoogte af als bij het rugpand.

Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem met nld.
zonder knop rond de hals 158 st. op en brei 4 cm
tricotst. Kant af. Neem langs de armsgaten 92-96100 st. op en brei 4 cm tricotst. Kant af. Sluit de
zijnaden. Laat de boordjes van hals en armsgaten
naar buiten omrollen.

Materiaal: Adriafil Giada grijs (030) 7-7-8 bollen,
breinaalden nr. 4, nr. 4 zonder knop
Stekenverhouding: 22 steken en 32 naalden in
patroonsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit
en gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Averechte tricotsteek: averecht op de goede, recht op
de verkeerde kant.
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de
verkeerde kant.
Patroonsteek:
1e nld.(goede kant): recht
e
2 nld.: averecht
e
3 nld.: 5-4-7 st. recht, *plaats 2 st. op een hulpnld.
voor het werk, brei de volgende 2 st. recht, dan de 2
st. van de hulpnld. recht breien, 4 st. recht, herhaal
vanaf *, eindig met 5-4-7 st. recht
e
4 nld.: averecht.
Herhaal deze 4 naalden.
Werkwijze:
Rugpand: Zet 102-112-122 st. op en brei 5 nld. av.
e
tricotst. (1 nld. = verkeerde kant), 4 nld. tricotst., 4
nld. av. tricotst., 4 nld. tricotst., 4 nld. av. tricotst.
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