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JOOST - CARDIGAN HEREN
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/joost-cardigan-heren

Beschrijving
Een tijdloze cardigan voor je man, hier is hij dan! Brei jij of breit hij?

LEERGIERIGE BEGINNERS
BREIEN & HAKEN

Hoe maak je het?

STAP 1: DIT HEB JE NODIG
g

MAAT: S (M-L-XL)

g

12 bollen Schachenmayr Organic Cotton ecru 0002: 2000010105014

g

Aluminium breinaalden 3 mm: 2000001534557

g

5 knopen 20 mm - Donkerbruin: 2000010112401

STAP 2: GEBRUIKTE STEKEN

g

Boordsteek 1/1:

g

1ste rij: afwisselend 1 rechte en 1 averechte steek breien.

g

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

g

Valse patentsteek (veelvoud van 4 steken+ 1 steek):

g

1ste rij : 1 steek rechts, * 1 rechts, 1 averechts, 2 rechtse steken, herhalen van * tot einde.

g

2de rij : * 1 averechts, 3 steken rechts breien. Herhalen van * tot de laatste steek, 1 steek averechts breien.

STAP 3: STEKENVERHOUDING
g

10 x 10 cm = 28 steken x 36 rijen met breinaalden 3 mm in valse patentsteek.
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STAP 4: ZO MA AK JE HET
g

Rugpand

g

Zet 137 (145 – 155 – 170) steken op en brei 5 cm in boordsteek 1/1.

g

Meerder in de laatste rij van de boordsteek verdeeld over de gehele rij 12 (14 – 15 - 15) steken. Je hebt nu 149 (159-170-185) steken op de naald.

g

Brei verder in de valse patentsteek tot een totale hoogte van 45 cm.

g

Kant aan weerskanten 1 x 5, 1 x 3 en 1 x 2 steken af om de 2 rijen. Minder daarna voor de raglan aan weerskanten op 2 steken van de kant 19 dubbele mindering en
vervolgens 10 enkele minderingen.

g

Voor de dubbele minderingen start je de rij met 2 steken rechts, je haalt de volgende steek van de naald, brei je de volgende 2 steken rechts samen en haal je daarna de
afgehaalde steek over de samen gebreide, vervolgens brei je de rij verder volgens je patroon tot op 5 steken van het einde van de rij, je breit 3 steken rechts samen en de
laatste 2 steken brei je rechts. In de averechtse rij brei je de steken zoals ze zich voor doen. Herhaal deze 2 rijen 19 keer in totaal.

g

Voor de enkele minderingen start je de rij met 2 steken rechts, je haalt de volgende steek van de naald, brei je de volgende steek rechts en haal je daarna de afgehaalde
steek over de gebreide, vervolgens brei je de rij verder volgens je patroon tot op 4 steken van het einde van de rij, je breit 2 steken rechts samen en de laatste 2 steken
brei je rechts. In de averechtse rij brei je de steken zoals ze zich voor doen. Herhaal deze 2 rijen 10 keer.

g

Kant de overgebleven 33 (43-54-69)steken af.

g

Voorpand(en)

g

Brei de 2 voor panden tegelijkertijd, zet elk pand apart op met een bol. Zo ben je zeker dat de 2 panden gelijk zijn. Het pand dat aan de linkerkant van je naald staat is je
linkerpand, het pand aan de rechterkant je rechterpand.

g

Zet 80 (83 – 88 – 93) steken op en brei 5 cm in boordsteek 1/1.

g

Meerder in de laatste rij van de boordsteek verdeeld over de gehele rij 7(7-7-5) steken. Je hebt nu 87 (90 – 95 - 98) steken op de naald.

g

Brei verder met 77 (80 – 85 – 88) steken in valse patentsteek en 10 steken in boordsteek 1/1. Zorg ervoor dat je boordsteken aan de binnenkant van je panden zitten. Begin
dus te breien aan je rechterpand met de 77 (80 – 85 – 88) steken in valse patentsteek en brei de laatste 10 steken in boordsteek 1/1. Voor je linkerpand begin je met 10
steken in boordsteek en brei je de laatste 77 (80 – 85 – 88) steken in valse patentsteek.

g

In de boordsteek van je linkerpand maak je 5 knoopsgaten om de 26 rijen, je eerste maak je na de 5 cm boordsteek. Brei voor het knoopsgat in de heengaande rij 3 steken
in boordsteek 1/1, kant 4 steken af en brei de laatste 3 steken van de boord in boordsteek 1/1. Brei in de teruggaande rij de 3 eerste steken van de boord, zet 4 steken op
en brei vervolgens de laatste 3 steken van de boord.

g

Brei na het 5de knoopsgat nog 24 rijen en begin dan aan de minderingen voor de V-hals bij beide panden.

g

Minder na de boord 1 steek om de 4 rijen. In het rechterpand doe je dit door de 2 steken voor de boordsteek samen te breien, in het linkerpand maak je na de boordsteek
een overhaling.

g

Brei verder tot een totale hoogte van 45 cm.

g

Kant aan weerskanten 1 x 5, 1 x 3 en 1 x 2 steken af om de 2 rijen. Minder daarna voor de raglan op 2 steken van de kant 19 dubbele mindering en 10 enkele minderingen.

g

Kant de overgebleven steken in valse patentsteek af buiten de laatste naast de boord en brei de 10 boordsteken +1 steek nog verder voor 10 cm. Deze strook wordt later
gebruiken als strook om de hals mee af te werken.

g

Kant nu alle steken af

g

Mouwen

g

Brei de 2 voor panden tegelijkertijd, zet elk pand apart op met een bol. Zo ben je zeker dat de 2 panden gelijk zijn.

g

Zet 74 (79 – 84 – 89) steken op en brei 5 cm in boordsteek 1/1.

g

Meerder in de laatste rij van de boordsteek verdeeld over de gehele rij 3 steken. Je hebt nu 77 (82-87-92) steken op de naald.

g

Brei verder in valse patentsteek.

g

Meerder aan weerskanten telkens 1 steek op 1 steek van de kant om de 8 rijen.

g

Brei verder tot een totale hoogte van 46 cm.

g

Kant aan weerskanten 1 x 5, 1 x 3 en 1 x 2 steken af om de 2 rijen.

g

Minder daarna voor de raglan aan weerskanten op 2 steken van de kant 19 dubbele mindering en 10 enkele minderingen.

g

Kant de overgebleven steken af.

g

Afwerking

g

Naai het boordje dat we verder gebreid hebben aan het voorpand vast rondom de hals.

g

Naai de 5 knopen aan.
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