
 

 

Brei(st)ers met een beetje ervaring 

• 1ste rij: afwisselend 2 rechte en 2 averechte 

steken 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. 

• In het begin van de rij: 1 steek afhalen, 2de 

steek breien en de afgehaalde steek over de 

laatst gebreide steek halen. 

• Op het einde van de rij: 2 steken samenbreien. 

 

• In het begin van de rij: 1ste steek afhalen, 

volgende 2 steken samenbreien en de 

afgehaalde steek over de samengebreide steek 

halen. 

• Op het einde van de rij: 3 steken samenbreien. 

S/M (L/XL) 

o 5 (6) bollen Apilou Medium 
color I40 donkerblauw           

o 1 (2) bollen Apilou Medium 
color I20 hevig blauw  

o Breinaalden 4 mm van Prym  
o Breinaalden 5 mm van Prym  
o Rondbreinaald 80 cm - 4 mm 

van Prym  
o Wolnaald van Prym  

    

Apilou medium 100 g/165 m 

10 x 10 cm = 16 steken x 22 rijen met 

breinaalden 5 mm in rechte tricotsteek



 

 

 

• Zet 80 (92) steken op met Apilou medium donkerblauw met breinaalden 4 mm en brei 6 cm in 

boordsteek 2/2. 

• Ga vervolgens verder met breinaalden 5 mm in rechte tricotsteek. 

• Minder op een totale hoogte van 46 cm aan het begin van de volgende 2 rijen telkens 2 steken 

voor de mouwinzet.  

• Begin vervolgens om de 2 rijen te minderen voor de raglan, op 2 steken van de kant zodat het een 

duidelijke zichtbare mindering vormt: 

o 6 (7) keer enkele mindering aan elke kant 

o 1 (1) keer dubbele mindering aan elke kant 

o 6 (7) keer enkele mindering aan elke kant 

o 1 (1) keer dubbele mindering aan elke kant 

o 6 (7) keer enkele mindering aan elke kant 

o 1 (1) keer enkele (dubbele) mindering aan elke kant 

•  Kant op 65 (69) cm totale hoogte de overblijvende 30 (34) steken losjes af. 

 

• Zet 80 (92) steken op met Apilou medium donkerblauw met breinaalden 4 mm en brei 6 cm in 

boordsteek 2/2. 

• Ga vervolgens verder met breinaalden 5 mm in rechte tricotsteek. 

• Brei tot een totale hoogte van 35 cm. Wissel van kleur en brei verder met Apilou medium hevig 

blauw. 

• Minder op een totale hoogte van 46 cm aan het begin van de volgende 2 rijen telkens 2 steken 

voor de mouwinzet.  

• Begin vervolgens om de 2 rijen te minderen voor de raglan, op 2 steken van de kant zodat het een 

duidelijke zichtbare mindering vormt: 

o 6 (7) keer enkele mindering aan elke kant 

o 1 (1) keer dubbele mindering aan elke kant 

o 6 (7) keer enkele mindering aan elke kant 

o 1 (1) keer dubbele mindering aan elke kant 

o 5 (6) keer enkele mindering aan elke kant 

o 1 (1) keer dubbele mindering aan elke kant 

• Wissel intussen bij een totale hoogte van 52 cm opnieuw van kleur naar donkerblauw.   

• Begin op een totale hoogte van 53 (54) cm te minderen voor de halsuitsnijding. Zet daarvoor de 2 

middelste steken af, verdeel het werk in 2 helften en werk deze afzonderlijk af. Minder voor de 

hals elke 2de rij 1 steek op 2 steken van de rand zodat ook hier een zichtbare mindering wordt 

gevormd. 

• Zet op een totale hoogte van 64 (67) cm de overgebleven steken af. 

• Brei de tweede helft in spiegelbeeld. 

• Zet 44 (50) steken op met Apilou medium donkerblauw met naalden 4 mm en brei 6 cm in 



 

 

boordsteek 2/2. 

• Ga vervolgens verder met naalden 5 mm in rechte tricotsteek. 

• Meerder voor maat S/M aan beide kanten elke 10e rij, 3 x 1 steek en vervolgens elke 8ste rij, 7 x 1 

steek tot je in totaal 64 steken hebt.  

• Meerder voor maat L/XL aan beide kanten elke 8ste rij, 6 x 1 steek en vervolgens elke 6de rij, 8 x 1 

steek tot je in totaal 78 steken hebt. 

• Minder op een totale hoogte van 46 cm aan het begin van de volgende 2 rijen telkens 2 steken 

voor de mouwinzet. 

• Begin vervolgens te minderen voor de raglan als volgt op twee steken van de kant zodat het een 

duidelijke zichtbare mindering vormt: 

o 6 (7) keer enkele mindering aan elke kant 

o 1 (1) keer dubbele mindering aan elke kant 

o 6 (7) keer enkele mindering aan elke kant 

o 1 (1) keer dubbele mindering aan elke kant 

o 5 (6) keer enkele mindering aan elke kant 

o 0 (1) keer dubbele mindering aan elke kant 

• Zet vervolgens aan de rechterkant 2 x 8 (10) steken af en aan de linkerkant 2 x 1 steek blijven 

minderen op 2 steken van de rand. 

• Brei de tweede mouw in spiegelbeeld. 

• Span de verschillende delen op een zachte ondergrond (bv. een kinderspeelmat of een 

yogamatje). Besproei de opgespannen delen licht met een plantenspuit. Laat dit zo minimaal 24 

uur drogen. 

• Naai de linker- en de rechtermouw met een matrassteek aan het voor- en achterpand.  

• Sluit vervolgens de linker- en rechterzijnaden en aansluitend de mouwnaad met een matrassteek.  

• Neem met de rondbreinaald 4 mm met donkerblauw 101 (117) steken rond de hals op. Begin met 

de 2 afgezette steken in de punt in het midden van het voorpand.   

Om de V-hals te vormen, brei in de eerste toer drie steken recht in de punt , brei 2 steken 

averecht, 2 steken recht over de hele toer tot voor de laatste 2 steken en eindig met 2 steken 

averecht. In het begin van de tweede toer zet je de eerste twee van de drie rechte steken zonder 

ze te breien over op de rechternaald, de derde steek brei je rechts en dan haal je deze twee 

steken over de derde steek. Brei boordsteek 2/2 tot het einde.  

De derde en alle oneven toeren brei je zonder te minderen.  

In de vierde en alle even toeren herhaal je de mindering bij de punt met de 3 middelste steken 

zoals bij de tweede toer. 

• Zet na 3 cm alle steken losjes af. 

• Stop alle losse draadjes in. 



 

 

 


