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JEREMY - CARDIGAN JONGENS
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/jeremy-cardigan-jongens

Beschrijving
Stoer en stijlvol tegelijk, deze cardigan in patentsteek. Net zo mooi bij een jeans als bij een
geklede broek!

LEERGIERIGE BEGINNERS
BREIEN & HAKEN

Hoe maak je het?

STAP 1: DIT HEB JE NODIG
g

5 (5-6) bollen Schachenmayer Organic Cotton (Kleur 30): 4053859318662

g

Breinaalden 40cm van Prym, 3,5mm: 2000003351503

g

Wolnaald van Prym: 2000001933411

STAP 2: GEBRUIKTE STEKEN
g

Boordsteek 2/2

g

1ste rij: afwisselend 2 rechte en 2 averechte steken breien

g

2de rij en alle volgende rijen: de steken breien zoals ze zich voordoen

g

Valse patentsteek (veelvoud van 4 steken + 1steek)

g

1ste rij: 1 steek recht, *1 rechte, 1 averechte, 2 rechte steken breien. Herhalen van * tot einde.

g

2de rij: *1 averechte, 3 steken recht breien. Herhalen van * tot de laatste steek, 1 steek averecht breien.

STAP 3: STEKENVERHOUDING
g

10 x 10 cm = 32 steken x 38 rijen in valse patentsteek met naalden 3,5mm

STAP 4: ZO MA AK JE HET
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g

Rugpand

g

Zet 84 (88 – 102) steken op met naalden 3,5 mm en brei 6 rijen in boordsteek 2/2.

g

Brei verder in valse patentsteek, maak een meerdering in de eerste steek zodat je 85 (89 – 103) steken hebt.

g

Brei verder tot een totale hoogte van 27 (29 – 32) cm en kant aan weerkanten 2 steken af voor de armsgaten. Minder daarna om de 2 rijen 4 (5 – 5) x 1 steek.

g

Brei verder tot een totale hoogte van 42 (45 – 47)cm en kant de resterende 73 (75-89) steken af.

g

Linkervoorpand

g

Zet 44 (48 – 52) steken op met naalden 3,5 mm en brei 6 rijen in boordsteek 2/2.

g

Brei verder in valse patentsteek, maak een meerdering in de eerste steek zodat je 45 (49 – 53) steken hebt.

g

Kant op een totale hoogte 27 (29 – 32) cm aan de linkerkant 2 steken af, minder dan om de 2 rijen 4 (5 – 5) x 1steek. Minder tegelijk voor de V-hals aan de rechterkant om
de 2 rijen 1 steek, blijf dit doen tot een totale hoogte van 42 (45 – 47) cm. Kant dan de resterende steken af.

g

Rechtervoorpand

g

Brei dit zoals het linkervoorpand maar in spiegelbeeld.

g

Mouwen

g

Zet 44 (48 – 52) steken op met naalden 3,5 mm en brei 6 rijen in boordsteek 2/2.

g

Brei verder in valse patentsteek, maak een meerdering in de eerste steek zodat je 45 (49 – 53) steken hebt.

g

Meerder aan weerskanten in elke 8 (8 – 10) ste rij 13x 1 steek. Je hebt nu 71 (75-79) steken op de naald.

g

Kant op een totale hoogte van 32 (34 – 36) cm voor de armsgaten aan weerskanten om de 2 rijen af als volgt:

g

6 jaar: 1x4 steken, 3x3 steken, 3x1 steek, 2x2 steken, 1x3 steken, 1x1 steek.

g

8 jaar: 2x4 steken, 2x3 steken, 3x1 steek, 3x2 steken, 1x3 steken.

g

10 jaar: 1x5 steken, 1x4 steken, 2x2 steken, 3x1 steek, 2x2 steken, 2x4 steken.

g

Kant de resterende 23 steken af.

g

Brei de tweede mouw op dezelfde manier.

g

Afwerking

g

Span de verschillende delen op een zachte ondergrond op (bv. Een kinderspeelmat of een yogamatje).

g

Besproei de opgespannen delen licht met een plantenspuit. Laat dit zo minimaal 24u drogen.

g

Maas de schoudernaden aan elkaar. Maas de mouwen vast, maas de zijnaden en de onderkanten van de mouwen.

g

Neem voor de halsbies 234 (238 – 242) steken al breiend op rondom. Brei 8 rijen in boordsteek 2/2. Maak aan de linkerkant in de 4de rij 4 (4 – 5) knoopsgaten (2 steken
samenbreien, 1 omslag) op 8 cm van elkaar.

g

Kant de steken soepel af. Stop alle losse draadjes in.
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