ESSENZA GAREN
“OLGA” TRUI

21 steken af en brei beide kanten apart verder. Kant
e
aan de halskant nog 2x6 steken af in elke 2 naald.
Kant bij 56-57-58 cm hoogte de steken voor de
schouders af.
Voorpand: Brei als het rugpand tot 49-50-51 cm
hoogte. Kant voor de hals de middelste 17-19-21
steken af en brei beide kanten apart verder. Kant aan
e
de halskant nog 1x3, 2x2 en 5x1 steken af in elke 2
naald. Kant de steken voor de schouders op dezelfde
hoogte af als bij het rugpand.
Mouwen: Zet 58-60-62 steken op en brei 5 cm
boordsteek, meerder in de laatste teruggaande naald
tot 61-61-69 steken. Brei verder in ajourpatroon
volgens teltekening. Meerder voor de mouwwijdte 8e e e
10-8x1 steek aan beide kanten van elke 9 -7 -9
naald. Kant bij 30 cm hoogte voor de mouwkop 1x3,
1x2, 13-14-15x1, 1x2 en 1x3 steken af aan beide
e
kanten van elke 2 naald. Kant de overige steken af.
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem met
naalden zonder knop rondom de hals ca. 104-108112 steken op en brei 4 cm boordsteek. Kant in
boordsteek af. Zet de mouwen aan, het midden van
de mouw komt tegen de schoudernaad. Sluit de zijen mouwnaden.

Maten: M – L – XL
Materiaal: Adriafil Essenza (91) 8-9-9
breinaalden nr. 4 met en zonder knop

bollen,

Stekenverhouding: 22 steken en 31 naalden in
ajourpatroon gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit
en gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Boordsteek: afwisselend 2 steken recht en 2 steken
averecht.
Ajourpatroon: brei volgens teltekening. Alleen de
heengaande
naalden
zijn
aangegeven,
de
teruggaande naalden averecht breien. + = kantsteek,
o = omslag, ^ = 1 steek afhalen, 2 steken recht
breien en de afgehaalde steek overhalen, open hokje
= recht, < = 1 steek afhalen, 1 steek recht en de
afgehaalde steek overhalen, > = 2 steken recht
samenbreien.
Werkwijze:
Rugpand: Zet 122-130-138 steken op en brei 5 cm
boordsteek, meerder in de laatste teruggaande naald
verdeeld tot 125-133-141 steken. Brei verder
ajourpatroon volgens teltekening. Kant bij 36 cm
hoogte voor de armsgaten 1x3, 2x2 en 2-3-4x1 steek
e
af aan beide kanten van elke 2 naald. Kant bij 5455-56 cm hoogte voor de hals de middelste 17-19ADRIAFIL Via Coriano 58 47924 Rimini Italy
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