
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/lente-lang-kleed-zonder-mouwen-met-apilou-
en-lys

Beschrijving

Wat is er vrouwelijker dan een gebreide jurk? De stoere V-hals en ultravrouwelijke split

zorgen voor een instant wow-effect.

BREIEN & HAKEN

LENTE - LANG KLEED ZONDER MOUWEN MET APILOU EN LYS

Hoe maak je het?

LEERGIERIGE BEGINNERS

STAP 1: MAAT

S (M-L)

STAP 2: DIT HEB JE NODIG

6(6-7) bollen Lys kleur ecru  200000 329 7337g

4 bollen Apilou kleur groen 200001 025 1841g

breinaalden 6 mm/40 cm Prym 200000 335 1541g

rondbreinaald 6 mm/80 cm Prym 200000 340 1147g

STAP 3: GEBRUIKTE STEKEN

Boordsteek 1/1 

Tricotsteek 

1ste rij: afwisselend een rechte en een averechte steek breieng

2de en alle volgende rijen: de steken breien zoals ze zich voordoen (recht boven recht en averecht boven averecht)g

1ste rij: alle steken recht breieng

2de rij: alle steken averecht breieng

Deze 2 rijen steeds herhalen

 

g

STAP 4: STEKENVERHOUDING

10 x 10 cm = 16 steken x 21 rijen in tricotsteek met 1 draad lys en 1 draad apilou en breinaalden 6mm

1

STAPPENPLAN
LENTE - LANG KLEED ZONDER MOUWEN MET APILOU EN LYS



STAP 5: ZO MAAK JE HET

Het kleed wordt met 1 draad apilou en 1 draad lys gebreid.

Rugpand

Zet 66 (72-78) steken op en brei 4 rijen boordsteek 1/1.

Brei verder in tricotsteek en meerder aan weerskanten 12 x 1 steek om de 18 rijen.

Brei hiervoor het tussendraadje tussen de eerste en tweede steek en aan het einde tussen de voorlaatste en de laatste steek gedraaid recht zodat er geen gaatje ontstaat.

Brei tot een hoogte van 120 cm en zet de verkregen 90(96-102) steken losjes af.

Voorpand

Brei zoals het rugpand en maak alle meerderingen aan de zijkanten zoals bij het rugpand. 

Brei voor de halsuitsnijding tot een totale hoogte van 87 cm en eindig met een rechte rij.

Brei in de volgende rij de helft van de steken (tot het midden) averecht en keer. Met de andere steken doe je voorlopig niets. Die laat je gewoon wachten op je breinaald.

1ste rij: Brei 3 steken recht, brei 2 steken recht samen, brei recht tot het einde.

2de rij : averecht

3de rij:  recht

4de rij:  brei averecht tot 5 steken voor het einde, brei 2 steken averecht samen, brei 3 steken averecht

5de rij: recht

6de rij: averecht

Herhaal deze 6 laatste rijen nog 8 x.

Brei tot een totale hoogte van 120 cm.

Zet de verkregen 27(30-33) steken losjes af.

Neem nu een nieuwe draad en brei de andere halskant met de steken die op ‘wacht’ staan. Begin aan de averechte kant met de middelste steek en brei averecht tot het einde.

1ste rij: brei recht tot 5 steken voor het einde, haal de volgende steek af, brei 1 steek recht en haal de afgehaalde steek erover. Brei 3 steken recht.

2de rij: averecht

3de rij: recht

4de rij: brei 4 steken averecht. Zet de laatst gebreide steek op de linker naald en haal de volgende nog niet gebreide steek erover en zet terug op de rechternaald. Brei

averecht tot het einde.

5de rij: recht

6de rij: averecht

Herhaal deze 6 rijen nog 8 x.

Brei verder tot een hoogte van 120 cm.

Zet de steken losjes af.

Afwerking

Maas de schoudernaden aan elkaar met de maassteek.

Gebruik hiervoor ofwel een draad die aan een van de delen hangt, ofwel een nieuwe draad.

Haal met de rondbreinaald 6 mm en een nieuwe draad steken op voor de halsboord. Haal uit de linker halsrand 47 steken op, begin bij de linker schoudernaad en werk naar het

midden van het voorpand.  Haal 1 steek op uit het dwarsdraadje in het midden tussen linker- en rechter halsrand. Haal 46 steken op uit de rechter halsrand en 32 steken uit de

halsrand van het rugpand. Er staan nu 126 steken op je naald.

1ste toer: Brei in boordsteek 1/1. Begin met een rechte steek en brei tot 1 steek voor de middelste steek (de steek uit het dwarsdraadje). Haal de 2 volgende steken samen

recht af. Steek de naald eerst in de 2de dan in de eerste steek. Brei de volgende steek recht en haal de 2 afgehaalde steken er samen over. Brei verder in boordsteek 1/1 en

begin met een averechte steek tot het einde van de toer.

2de en 3de toer: boordsteek 1/1

4de toer:  zoals de 1ste toer maar brei de eerste steek na de mindering in het midden recht.

Herhaal deze 4 toeren nog 2 maal. 

Brei nog 1 extra toer boordsteek 1/1 met een mindering in het midden.

Zet de steken soepel af. 

Sluit de zijnaden. Laat bovenaan links en rechts een armopening van 24 cm en onderaan een loopsplit van 27 cm.

Stop de losse draadjes in.
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