STAPPENPLAN
ZOMERSE TOP MET DORIS

ZOMERSE TOP MET DORIS
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/zomerse-top-met-doris

Beschrijving
Brei deze leuke zomerse top in gerstekorrelsteek met Doris, een mooie kwaliteitswol van
katoen.

ABSOLUTE BEGINNER
BREIEN & HAKEN

Hoe maak je het?

STAP 1: MA AT
S/M (L/XL)

STAP 2: DIT HEB JE NODIG
g

4 (5) bollen Doris kleur mintgroen: 2000010257669

g

Breinaalden 7,0 mm van Prym: 2000001020982

g

Breinaalden 8 mm van Prym: 2000001020999

g

Wolnaald van Prym: 2000001933411

STAP 3: GEBRUIKTE STEKEN
Boordsteek 1/1
1ste rij: afwisselend 1 rechte en 1 averechte steek breien
2de rij en volgende rijen: de steken breien zoals ze zich voordoen, recht boven recht en averecht boven averecht
Rechte tricotsteek
1ste rij: alle steken recht breien
2de rij: alle steken averecht breien
Deze 2 rijen steeds herhalen
Gerstekorrelsteek
1ste rij: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht breien
2de rij: brei een steek recht boven averecht en averecht boven recht
Deze 2 rijen steeds herhalen
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STAP 4: STEKENVERHOUDING
10 x 10 cm = 12 steken x 16 rijen met breinaald 8,0 mm

STAP 5: ZO MA AK JE HET
Rugpand
Zet 64 (70) steken op met breinaalden 7 mm en brei 5 cm in boordpatroon 1/1.
Brei verder met breinaalden 8 mm als volgt: 8 steken gerstekorrel, 16 (18) steken tricotsteek, 16 (18) steken gerstekorrel, 16 (18) steken tricotsteek, 8 steken gerstekorrel.
Brei tot een totale hoogte van 24 (27) cm.
Voor de armsgaten kant je aan beide kanten 2 steken af.
Brei verder tot een totale hoogte van 42 (47) cm.
Kant alle steken af.
Voorpand
Brei hetzelfde als rugpand.
Afwerking
Span de delen op een zachte ondergrond, leg ze onder een natte doek en laat opdrogen.
Sluit de schoudernaden en laat voor de hals 25 cm open.
Maas vervolgens de zijnaden dicht tot aan de armsgaten.
TIP: dit is een kort model. Wil je de top graag wat langer, brei dan 10 cm hoger voor je aan de armsgaten begint.
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