
 

 

Leergierige beginners  

• 1ste rij: afwisselend 1 rechte en 1 averechte 

steek breien. 

• 2de rij en alle volgende rijen: de steken breien 

zoals ze zich voordoen (recht boven recht en 

averecht boven averecht). 

• 1ste rij: alle steken recht breien. 

• 2de rij: alle steken averecht breien. 

• Deze 2 rijen steeds herhalen. 

 

• Over een oneven aantal steken. 

• 1ste rij: afwisselend een rechte en een 

averechte steek breien. 

• 2de rij en alle volgende rijen: de rechte steken 

averecht en de averechte steken recht breien. 

 

S (M – L – XL) 

o 8 (8-9-10) bollen Firenze 
o Breinaalden 8 mm van Prym 
o Breinaalden 9 mm van Prym 
o Rondbreinaald 8 mm of 4 

breinaalden 2 punten 
o Wolnaald van Prym 
o 2 stekenhouders 
 
Firenze 50 g/115 m

10 x 10 cm = 12 steken x 15 rijen met 

breinaalden 9 mm



 

 

 

• Zet 61 (63-67-71) steken op met breinaalden 8 mm en brei 6 (7-7-7) cm in boordsteek 1/1. 

• Wissel naar breinaalden 9 mm en brei verder tricotsteek. 

• Brei tot een totale hoogte van 36,5 (39-39-40) cm. 

• Kant voor het armsgat 3 (3-3-4) steken af aan het begin van de volgende 2 rijen. 

• Minder vervolgens aan weerskanten van elke 2de rij 1 (1-2-2) x 1 steek tot er 53 (55-57-59) steken 

over zijn. 

• Brei 10 (10-11-12) cm verder in tricotsteek en ga dan verder in gerstekorrelsteek.  

• Brei verder tot de hoogte van 22 (22-23-24) cm van het armsgat. 

• Kant voor de schouders aan beide kanten om de 2 rijen 2x6 en 1x5 (3x6-2x6 en 1x7-2x6 en 1x7) 

steken af. 

• Plaats de resterende 19 (19-19-21) steken op een stekenhouder. 

 

• Zet 61 (63-67-71) steken en brei zoals rugpand tot een totale hoogte van 50,5 (53-54-56) cm. 

• Begin nu aan de hals, brei vanaf hier de 2 delen apart verder. 

• Brei 20 (22-22-23) steken en zet de volgende 13 (11-13-13) steken op een stekenhouder. Brei de 

volgende 20 (22-22-23) steken met een 2de bol garen. 

• Minder aan de halskant om de 2 rijen 4x1 steek tot er 16 (18-18-19) steken over zijn. 

• Vergeet intussen ook niet om vanaf 10 (10-11-12) cm van het armsgat verder te gaan in 

gerstekorrelsteek. 

• Brei verder tot de hoogte van 22 (22-23-24) cm van het armsgat. 

• Kant af voor de schouders aan het begin om de 2 rijen 2x6 en 1x5 (3x6-2x6 en 1x7-2x6 en 1x7) 

steken af. 

 

• Zet 30 (30-32-34) steken op met breinaalden 8 cm en brei 6 (7-7-7) cm in boordsteek 1/1. 

• Wissel naar breinaalden 9 mm en brei verder tricotsteek. 

• Meerder aan weerskanten van elke 6de rij 6 (8-8-8) x 1 steek. 

• Er zijn nu 42 (46-48-50) steken op de breinaalden. 

• Brei verder tot een totale hoogte van 46 (47-48-48) cm. 

• Kant voor de mouwkop 3 (3-3-4) steken af aan het begin van de volgende 2 rijen, er blijven 36 (40-

42-42) steken over. 

• Minder om de 2 rijen afwisselend 1 dan 2 steken tot er 13 (12-14-13) steken overblijven. 

• Vergeet intussen ook niet op 10 (10-11-12) cm van het begin van de mouwkop verder in 

gerstekorrelsteek te breien. 

• Kant de overblijvende steken af op een totale lengte van 61 (62-63-63) cm. 

 

• Sluit het voor- en achterpand bij de linkerschouder. 

• Neem met de rondbreinaald 8 cm (of de 4 breinaalden met 2 punten) 19 (19-19-21) steken van de 

stekenhouder aan het achterpand, vervolgens 13 (14-14-15) steken langs de linkerschouder van 



 

 

het voorpand, dan de 13 (11-13-13) steken van de stekenhouder aan het voorpand en ten slotte 

nog 13 (14-14-15) steken langs de rechterschouder van het voorpand. In totaal zijn er nu 58 (58-

58-64) steken. Brei 3 cm in boordsteek 1/1. Kant de steken losjes af. 

• Sluit de zij- en mouwnaden en zet de mouwen in. 

• Stop de eindjes in. 

 
 

 


