
 

 

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). 

• Elke rij: alle steken recht breien. 

• 1ste rij: eerste steek averecht afhalen zonder te 

breien. 

• 2de rij: laatste steek gedraaid recht breien 

(steek de naald door de achterste lus). 

 

• Rechtervoorpand: kantsteek, 1 steek recht 

breien, 1 steek afhalen, 1 steek breien en de 

afgehaalde steek overhalen. 

• Linkervoorpand: breien tot 4 steken voor het 

einde van de naald, 2 steken samenbreien, 1 

steek recht, kantsteek. 

XS (S – M – L) [XL - 2XL- 3XL] 

o 6 (6-7-8) [8-9-9] bollen Virginia 
o 1 bol Make It Glitter (als optie, 

zie tips)
o Breinaalden 8 mm van Prym 
o Haaknaald 7 mm van Prym (als 

optie, zie tips)
o Extra breinaald om steken in 

wacht te zetten
o Wolnaald 
o Stekenmarkeerders 

 
Virginia (50 g / 75 m) 
Make It Glitter (25 g / 100 m)
 

10 x 10 cm = 11 steken x 20 rijen met 

breinaalden 8 mm in ribbelsteek



 

 

 

• Zet 26 (29-32-34) [36-39-42] steken op met 1 draad Virginia en breinaalden 8 mm. 

• Brei 6 rijen boordsteek 1/1. 

• Brei verder in ribbelsteek en brei de kantsteek aan de halskant als volgt: haal de eerste steek 

averecht af zonder te breien in de heengaande rij, brei alle volgende steken recht. In de 

teruggaande rij: brei alle steken recht tot de laatste steek en brei de laatste steek gedraaid recht.  

• Brei zo verder tot een totale hoogte van 43 cm en eindig met een teruggaande rij.  

• Minder vervolgens voor de halsuitsnijding 5 x 1 steek in het begin van elke 2e rij, en vervolgens 5 x 

1 steek in het begin van elke 4e rij. Je hebt nu nog 16 (19-22-24) [26-29-32] steken op de naald. 

• Brei verder tot een totale hoogte van 60 cm en eindig met een teruggaande rij. Knip de werkdraad 

af en zet de steken in wacht.  

 

• Zet 26 (29-32-34) [36-39-42] steken op met 1 draad Virginia en breinaalden 8 mm. 

• Brei 6 rijen boordsteek 1/1. 

• Brei verder in ribbelsteek en brei de kantsteek aan de halskant als volgt: brei alle steken recht tot 

de laatste steek en brei de laatste steek gedraaid recht in de heengaande rij. In de teruggaande rij: 

haal de eerste steek averecht af zonder te breien in de teruggaande rij, brei alle volgende steken 

recht.  

• Brei zo verder tot een totale hoogte van 43 cm en eindig met een teruggaande rij.  

• Minder vervolgens voor de halsuitsnijding 5 x 1 steek op het einde van elke 2e rij, en vervolgens 5 

x 1 steek op het einde van elke 4e rij. Je hebt nu nog 16 (19-22-24) [26-29-32] steken op de naald.  

• Brei verder tot een totale hoogte van 60 cm, en eindig met een teruggaande rij.  

 

• Brei de steken van het linkervoorpand, zet dan 20 (19-19-20) [20-19-19] steken op voor de hals en 

brei vervolgens de steken van het rechtervoorpand. Je hebt nu 50 (55-61-66) [72-77-83] steken op 

de naald.  

• Brei in ribbelsteek tot een totale hoogte van 55 cm vanaf de opgezette steken voor de hals.  

• Brei 6 rijen boordsteek 1/1. 

• Kant de steken losjes af in boordsteek 1/1. 

 

 

• Vouw het werk dubbel in de hoogte en vorm zo de schouders. 

• Maas de voorpanden aan het rugpand en laat 25 cm open voor de armsgaten. Doe dit als volgt: 

meet 35 cm vanaf de afzetrand aan beide kanten van je rugpand en aan de rechte kanten op je 

voorpanden en plaats een stekenmarkeerder. Maas vervolgens tot aan de stekenmarkeerder.  

• Plooi de rand van je armsgat aan de schouder in de richting van de halsuitsnijding, over de goeie 



 

 

kant van het werk. Volg hiervoor de afmetingen op het schema voor de totale schouderbreedte. 

Het schouderdetail is 5 (6-7-8) [9-10-11] steken breed op de schouder en 1 steek in de oksel. Speld 

het schouderdetail vast en zorg dat je daarbij een mooie ronding krijgt in het armsgat. 

• Naai de schouder losjes vast en zorg dat je een symmetrisch resultaat verkrijgt.  

• Voor een nette afwerking kun je de schouder ook met halve vasten vasthaken. Voor een bijzonder 

effect kun je een glitterdraadje zoals Make It Glitter toevoegen terwijl je de mouw vasthaakt.   

 

• Voor dit patroon gaan we uit van een schouderdetail dat ongeveer de helft van de totale schouder 

breed is, maar je kunt het uiteraard aanpassen naar eigen smaak. 

• Wil je zeker zijn dat beide voorpanden en het rugpand even lang zijn? Je kunt beide voorpanden 

tegelijk breien, en vervolgens de ribbels tellen tussen de boordsteek en de schouder.  

• Dit model is oversized, maar niet overdreven veel. Ga je graag voor heel oversized, kies dan een 

maat groter. Wil je liever een gewone pasvorm, kies dan een maat kleiner.  

 

 

 


