
 

 

Leergierige beginners  

• 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 

• 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). 

 

S/M (L/XL - XXL/XXXL) 

o 9 (10-12) bollen Ruby ecru
o Breinaalden 6 mm van Prym 

Rondbreinaald 6 mm van 100 
cm  

o Wolnaald van Prym 
  

10 x 10 cm = 12 steken x 18 rijen



 

 

 

• Zet 68 (72-76) steken op met breinaalden 6 mm. 

• Brei 6 cm boordsteek 2/2.  

• Brei verder in rechte tricotsteek tot een totale hoogte van 85 cm.  

• Kant alle steken los af. 

 

• Zet 28 (30-32) steken op met breinaalden 6 mm. 

• Brei 6 cm boordsteek 2/2.  

• Brei verder in rechte tricotsteek tot een totale hoogte van 85 cm.  

• Kant alle steken los af. 

• Brei een 2e identiek voorpand. 

 

• Zet 32 (34-36) steken op met breinaalden 6 mm. 

• Brei 6 cm boordsteek 2/2.  

• Brei verder in rechte tricotsteek en meerder aan beide kanten 15 x 1 steek in elke 4e rij. Je hebt nu 

62 (64-66) steken op de naald staan. 

• Brei verder tot een totale hoogte van 43 cm. 

• Minder voor de kop van de mouw aan beide kanten 9 x 1 steek op 1 steek van de kant, door 

telkens 2 steken samen te breien.  

• Op een totale hoogte van 55 cm de overblijvende 44 (46-48) steken los afkanten. 

• Brei een 2e identieke mouw. 

• Sluit de schoudernaden. 

• Neem nu de rondbreinaalden, deze zijn nodig om het grote aantal steken op de naald te kunnen 

houden, maar je gebruikt ze om heen en weer te breien. Je kan dit ook met 2 breinaalden doen, 

maar dit zal moeilijker werken. 

• Neem met de rondbreinaald 6mm aan de goede kant van het werk 208 steken op (ongeveer 2 

steken opnemen om de 3 steken). Begin onderaan het rechter voorpand tot onderaan het linker 

voorpand. Je kan er ook voor kiezen om eerst de boord apart te breien en achteraf aan te naaien.  

• Brei 11 cm in boordsteek 2/2. 

• Kant alle steken los af.  

 

• Zet 8 steken op met breinaalden 6 mm.  

• Brei 170 cm in boordsteek 1/1. 

• Kant alle steken los af. 

 

 



 

 

 

• Zet het midden van de kop van de mouw tegen de schoudernaad en naai vervolgens de kop van 

de mouw in. 

• Sluit de mouw en de zijnaden. 

• Stop alle losse draadjes in. 

• TIP: maak 2 lusjes in de zijnaden om de riem door te steken, doe dit ter hoogte van je middel.  

 
• Tip: Wil je echt voor een oversized look gaan, brei dan een maatje groter dan je gewone maat. Het 

model op de foto draagt L/XL. 

 


