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NORELL - CARDIGAN MET RONDE PAS EN NOPPEN
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/norell-cardigan-met-ronde-pas-en-noppen

Beschrijving
Deze cardigan ziet er lief en girly uit, maar kan ook heel stoer gedragen worden: het ligt er
maar aan hoe je ’m combineert! Je breit ’m met rondbreinaalden.

LEERGIERIGE BEGINNERS
BREIEN & HAKEN

Hoe maak je het?

STAP 1: MA AT
S (M-L)

STAP 2: DIT HEB JE NODIG
g

4 (5-5) bollen Bamboo wit: 2000003429974

g

Rondbreinaald van Prym 100 cm / 4 mm: 2000002554240

g

8 (8-9) Knopen

STAP 3: GEBRUIKTE STEKEN
Boordsteek 2/2
1ste rij: afwisselend twee rechte en twee averechte steken breien.
2de en alle volgende toeren: de steken breien zoals ze zich voordoen (recht boven recht en averecht boven averecht).
Ribbelsteek in rijen
Alle steken en rijen recht breien.
Ribbelsteek in toeren (met de rondbreinaald)
1ste toer: alle steken recht breien.
2de toer: alle steken averecht breien.
Deze 2 toeren steeds herhalen.
Biessteek
(enkel over de eerste 5 en laatste 5 steken van de rij)
1ste tot en met 5de rij: recht breien.
6de rij: averecht breien.
Deze 6 rijen steeds herhalen.
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Golfmotief met noppen A en B
Zie schema
Motief wordt gebreid over 7 steken en 20 rijen.
Alle rijen zijn getekend. De 20 rijen steeds herhalen.
Motief A aan de goede kant in het begin van de rij.
Motief B aan de goede kant aan het einde van de rij.
Meerderen
Brei het tussendraadje tussen de laatst gebreide steek en de volgende steek gedraaid recht zodat er geen gaatje ontstaat.

STAP 4: STEKENVERHOUDING
10 x 10 cm = 21 steken x 36 rijen in ribbelsteek op rondbreinaalden

STAP 5: ZO MA AK JE HET
Pas
De pas wordt heen en weer gebreid met de rondbreinaald vanaf middenvoor en van boven naar beneden.
Zet 106 (110-116) steken op met de rondbreinaald 4 mm en brei 6 rijen boordsteek 2/2.
Begin en eindig de rij aan de goede kant met 2 steken recht.
Rij 7: brei de rij in boordsteek 2/2 tot 4 steken voor het einde. Maak een omslag, haal de volgende steek af, brei 1 steek recht en haal de afgehaalde steek erover. Brei de
laatste 2 steken recht.
Rij 8: brei in de teruggaande rij de omslag recht zodat een gaatje ontstaat.
Je hebt nu een eerste knoopsgat gebreid. Maak op dezelfde manier nog 1 knoopsgat na 22 rijen en nog 6 (6-7) knoopsgaten telkens na 24 rijen.
Rij 9: brei 5 steken recht (biessteek). Brei de rij verder recht en verdeel 8 (8-14) meerderingen over de volgende 96 (100-106) steken. Brei de laatste 5 steken recht
(biessteek). E r zijn nu 114 (118-130) steken op de naald.
Rij 10: brei 5 steken recht (bies), 7 steken recht, 2 steken averecht (motief), recht tot 14 steken voor het einde, 2 steken averecht (motief), 7 steken recht, 5 steken recht
(bies).
Rij 11: deze rij is de eerste rij van motief A en B en tevens de eerste rij van de raglan.
Brei 5 steken recht (bies), 7 steken recht, * meerder 1 steek, 2 steken recht, maak 1 overhaling* (tussen * en * = motief A), 3 (5-8) steken recht, meerder 1 steek, brei 1 steek
recht, plaats een markeerring, 1 steek recht, meerder 1 steek, 18 steken recht (mouw), meerder 1 steek, 1 steek recht, plaats markeerring, 1 steek recht, meerder 1 steek, 32
(32-38) steken recht (rugpand), meerder 1 steek, 1 steek recht, plaats markeerring, 1 steek recht, meerder 1 steek, 18 steken recht (mouw), meerder 1 steek, 1 steek recht,
plaats markeerring, 1 steek recht, meerder 1 steek, 3 (5-8) steken recht,* 2 steken recht samen breien, 2 steken recht, meerder 1 steek* (tussen * en * = motief B), 7 steken
recht, 5 steken recht (bies).
Rij 12: brei alle steken recht behalve de steken voor het motief A en B averecht.
Brei vanaf nu het motief A en motief B verder volgens het schema.
Brei voor de raglan telkens tot 1 steek voor de markeerring, meerder 1 steek, brei 2 steken recht, meerder 1 steek. Je hebt 4 markeerringen waar telkens 2 steken worden
gemeerderd, dus 8 steken per rij.
Meerder voor de raglan in totaal 16 (17-18) maal elke 2de rij en daarna 11 (13-14) maal elke 4de rij.
Brei tot een hoogte van 28 (28-31)cm. Er staan dan 330 (358-386) steken op de naald.
Eindig met een teruggaande rij.
Verdeel nu de pas voor het lijf en de mouwen.
Brei 5 steken recht (bies), 42 (47-52) steken recht, zet de volgende 74 (80-84) steken op een hulpdraad (mouw) en neem 8 (10-10) nieuwe steken op onder de mouw.
Brei 88 (94-104) steken recht. Zet de volgende 74 (80-84) steken op een hulpdraad (mouw) en neem 8 (10-10) nieuwe steken op onder de mouw.
Brei 42 (47-52) steken recht en 5 steken recht (bies).
Lijf
Brei met de 198 (218-238) steken verder heen en weer in ribbelsteek met de rondbreinaald. Blijf het motief A en B verder breien volgens het schema.
Brei tot een hoogte van 21 (21-24) cm gemeten vanaf de splitsing lijf/mouwen.
Eindig met de rechte rij waarin je de omslag voor het laatste knoopsgat hebt gemaakt.
Brei een teruggaande rij in boordsteek 2/2 en begin en eindig de rij met 2 steken averecht.
Brei nog 6 rijen boordsteek 2/2 en zet de steken losjes af zoals ze zich voordoen.
Mouwen
Zet de 74 (80-84) steken van de eerste mouw op de rondbreinaald.
Neem 4 (5-5) steken op uit de nieuw opgezette steken van de onderarm en begin in het midden van de nieuw opgezette steken aan de onderarm. Brei 74 (80-84) steken recht
en neem 4 (5-5) steken op uit de overgebleven opgezette steken aan de onderarm. Plaats een markeerring tussen de eerste en laatste gebreide steek. Dit is het begin en
einde van elke toer. Brei de volgende toer averecht.
Brei verder in ribbelsteek in toeren met de rondbreinaald.
Minder vanaf nu telkens 1 steek aan weerskanten van de markeerring.
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Toer 1: brei de eerste 2 steken van de toer recht samen, brei de toer verder recht tot 2 steken voor het einde, haal 1 steek af, brei de laatste steek recht en haal de afgehaalde
steek erover.
Toer 2: averecht
Toer 3: recht
Toer 4: averecht
Herhaal deze 4 toeren in totaal 17 keer. Er staan dan nog 48 (56-60) steken op de naald.
Brei tot een hoogte van 20 cm gemeten vanaf de splitsing lijf/mouwen.
Eindig met een averechte toer.
Minder 8 (12-12) steken verdeeld in de volgende toer.
Brei nog 7 toeren boordsteek 2/2 met de overgebleven 40 (44-48) steken en zet de steken losjes af zoals ze zich voordoen.
Brei een tweede mouw op dezelfde manier.
Afwerking
Zet de knopen aan.
Stop de eindjes in.

3

STAPPENPLAN
NORELL - CARDIGAN MET RONDE PAS EN NOPPEN

4

