POEMA garen
“MADELEINE” VESTJE MET SJAAL
e

elke 2 nld. Kant tegelijkertijd voor de hals de
middelste 24 st. af en brei beide kanten apart verder.
e
Kant aan halskant nog 3x4 st. af in elke 2 nld.
Rechtervoorpand: Zet 115-125-135 st. op en brei
ribbelsteek. Kant aan de rechterkant afwisselend 64e
59-54x1 st. af in elke 2 nld. en 26-36-46x1 st. in elke
nld. Minder als volgt: in de heengaande nld. 3 st.
breien 2 st. verdraaid recht samen breien, in de
teruggaande nld. breien tot 5 st. voor het eind, 2 st.
samen breien en 3 st. breien. Meerder en minder aan
de zijnaad als bij het rugpand. Kant de st. voor de
schouders op dezelfde hoogte af als bij het rugpand.
Linkervoorpand: Brei dit in spiegelbeeld. Minder aan
halskant als volgt: in de heengaande nld. breien tot 5
st. voor de hals, 2 st. samen breien, 3 st. breien, in de
teruggaande nld. breien tot er nog 5 st. zijn, 2 st.
verdraaid recht samen breien, 3 st. breien.
Mouwen: Zet 60-61-62 st. op en brei ribbelsteek.
Meerder voor de mouwwijdte 9-11-13x1 st. aan beide
e
e e
kanten van elke 13 -11 -9 nld. Kant bij 29 cm hoogte
voor de mouwkop 1x3, 1x2, 25x1, 1x2 en 1x3 af aan
e
beide kanten van elke 2 nld. Kant de overige st. af.
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Zet de mouwen
aan, het midden van de mouw komt tegen de
schoudernaad. Sluit de zij- en mouwnaden.
Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46
Materiaal: Adriafil Poema (81) 10-10-11 bollen,
breinaalden nr. 3 ½

SJAAL
Zet 36 st. op en brei 150 cm tricotsteek. Laat de sjaal
omkrullen.

Stekenverhouding: 24 steken en 44 naalden in
ribbelsteek en 24 steken en 31 naalden in tricotsteek
gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik
indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Ribbelsteek: alle naalden recht.
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de
verkeerde kant.
Werkwijze:
Rugpand: Zet 98-108-118 st. op en brei ribbelsteek.
e
Meerder aan de zijnaden 7x1 st. in elke 8 nld. Kant
bij 15-14-13 cm hoogte voor de armsgaten 1x3, 1x2
e
en 2x1 st. af aan beide kanten van elke 2 nld. Kant
bij 35 cm hoogte voor de schouders 5x5-6-7 st. af in

D&R n° 52
ADRIAFIL Via Coriano 58 47924 Rimini Italy
Tel. +39 0541 383706 e-mail: contact@adriafil.com www.adriafil.com

Copyright © Adriafil All right reserved

