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Strandpakje
Gebreid op naalden 2½ en 3 met Phildar Lamswol Perle lichtgrijs
Looplengte van het garen: 134 mtr.
Stekenverhouding: 26 steken en 38 naalden is 10 x 10 cm.
Korte Broek:
Broekspijp (2x):
Zet 30 st. op met nld. 2½ en brei 3 nld. boordst. Brei verder met nld. 3.
Brei 6 nld. tricotst. Minder in de volgende 10 nld aan weerszijden 5 x 1 st, er blijven 20 st. over.
Brei nog 8 nld. tricotsteek en kant alle steken af.
Afwerking:
Sluit de binnenbeennaad (=eerste 6 nld). Schuif de broekspijpen in elkaar, met de goede kant tegen
elkaar, sluit de kruisnaad. Keer het broekje en rijg een koordje door de bovenkant.
Voor een lange broek brei je 40 nld. tricotst. i.p.v. 6 nld.
Hemdje:
Voor en achterpand:
Zet 20 st. op met nld. 2½ en brei 3 nld. boordst. Brei verder met nld. 3.
Brei 12 nld. tricotsteek. kant aan weersz. van elke 2e nld. 1 x 2 en 2 x 1 st. af. Kant na 20 nld tricotst. de midd. 6 st. af
en brei ieder dl. apart verder. (er blijven 3 st. over op elke schouder) Brei nog 6 nld en kant af.
Afwerking:
Sluit de zijnaden en neem met nld. 2½ ongeveer 24 st. op langs het armsgat, brei 1 nld boordst. en kant af. Sluit de
schouder.
Tip: Het is makkelijker bij deze kleine werkjes om de schouder eerst te sluiten en vervolgens met een haaknaald het
armsgat met vasten af te werken. Steek de haaknaald in de rand, haal een lus door, haak nog een lus, steek de nld weer
in de rand enz.

Keurig pakje
Gebreid op naalden 2½ en 3 met Phildar Lamswol Perle lichtgrijs
Looplengte van het garen: 134 mtr.
Stekenverhouding: 26 steken en 38 naalden is 10 x 10 cm.
Jasje:
Rugpand:
Zet 20 st. op met nld. 2½ , brei 3 nld. boordst. Brei verder met nld. 3.
Brei 28 nld. tricotsteek, brei daarop nog 2 nld. boordst. met nld.2½ en kant alle steken af.
Voorpand:
Zet 10 st. op met nld. 2½ en brei 3 nld. boordst. Brei verder met nld. 3.
Brei 20 nld. tricotsteek. Minder vervolgens aan de rechterkant 4 x 1 st. door 2 st. samen te breien. Na 28 nld nog 2 nld boordst. met nld. 2½ en daarna alle steken afkanten.
Neem langs middenvoor ± 24 st. op, brei 1 nld boord, kant af. Brei het linkervoorpand in spiegelbeeld.
Mouwen:
Zet 12 st. op met nld. 2½ en brei 3 nld. boordst. Brei verder met nld. 3.
Brei 24 nld tricotsteek en meerder daarbij elke 6e nld. aanweersz. 3 x 1 st. Kant alle steken af.
Afwerking:
Zet de beide voorpandhelften bij de schouder vast, zet de mouwen aan. Sluit de zijnaden. Haak een ketting van ± 26
lossen en rijg deze door het boordje aan het rechtervoorpand, zodanig dat er 3 lusjes bovenuit komen. Zet aan het linkerpand 3 knoopjes.

Rokje
Voor- en achterpand:
Zet 20 st. op met nld. 2½ en brei 3 nld. boordst. Brei verder met nld. 3.
Brei 18 nld. tricotst. Vervolgens minder je aan weersz. 3 x 1 st. door 2 st. samen te breien:
(1 st. r., 2 st. sb.; rechts breien tot er nog 3 st. over zijn, 2 st. sb., 1 r.). Er blijven 14 steken over. Brei in de volgende
nld. gaatjes: * 1 st. r., 2 st. sb, 1 omsl.*, herhalen vanaf *, eindig met 2 st. r.
Brei de volgende nld geheel averechts, dan nog een rechts, kant daarna alle steken af.
Afwerking:
Sluit de zijnaden, haak een ketting van ± 25 cm en rijg deze door de gaatjes.

Feestjurk
Gebreid op naalden 3 en 3½ met Scheepjeswol - Roma zachtgeel
Looplengte van het garen: 133 mtr.
Stekenverhouding: 22 st. en 30 nld. is 10 x 10 cm
Voorpand:
Zet 40 st. op met nld 3 en brei 7 nld. gerstekorrel. Ga verder met nld. 3½ . Brei 17 cm in
tricotsteek. Brei de volgende nld. als volgt: 1 r., alle st. 2 aan 2 r. samenbr., 1 r. (21 st. over),
1 nld av., Minder over de volgende naald verdeeld nog 8 st. (14 st. over). Brei nog 6 nld. tricotsteek. Meerder in de volgende 8 nld. elke 2e nld aan weersz. 4 x 1 st. Brei met nld. 3 nog
3 nld. gerstekorrel en kant alle steken af.
Brei het achterpand op dezelfde manier.
Afwerking:
Sluit de zijnaden en laat daarbij ± 1½ cm ruimte open voor de armsgaten. Leg de bovenkant
van het voorpand over de bovenkant van het achterpand en zet 2 cm aan de zijkanten vast.

Mini-jurk
Gebreid met Katia-mississippi roze op nld. 2½-3
Looplengte van het garen: 210 mtr.
Stekenverhouding: 26 steken en 36 naalden is 10 x 10 cm.
Patroonsteek (de volgende 4 nld. herhalen):
1e nld.: 2 r., *1 av, 3 r.* ,van * tot * herhalen, eindigen met 2 r.
2e en 4e nld.: av.
3e nld.: 4 r., * 1 av., 3 r.*, van * tot * herhalen, eindigen met 4 r.
Voorpand:
Zet 41 st. op met nld. 2½ , brei 3 nld. ribbelsteek . Brei de volgende nld. als volgt: * 1 av., 2
av. samenbr.,1 omsl.* van * tot * herhalen. Brei de volgende 2 nld. rechts. Ga verder met nld.
3 in patroonsteek tot totaal 6 cm. Brei de volgende nld. als volgt: 1 r., alle st. r. samenbr. (21
st. over). Brei 1 nld av. Minder in de volgende nld. verdeeld 7 st. (14 st. over). Brei vervolgens
14 nld. tricotsteek en kant alle steken af. Neem voor het schouderbandje aan de rechterkant
van het pand 3 st. op en brei 10 nld. ribbelsteek. Kant af.
Brei het achterpand op dezelfde manier.
Afwerking:
Sluit de zijnaden en laat daarbij ± 1½ cm ruimte open voor de armsgaten. Zet de schouderbandjes vast.

Lange strakke jurk
Gebreid met Katia Mississippi op nld. 2½ en 3
Looplengte van het garen: 210 mtr.
Stekenverhouding: 26 steken en 36 naalden is 10 x 10 cm
Uitvoering, 2 x breien:
Zet 20 st. op met nld. 2½ . Brei 70 nld. boordsteek 2/2. Brei verder met nld. 3 en minder aan
weerszijden 1 x 2 st. * (taille). Brei 20 nld. tricotsteek, brei dan nog 1 nld. boordsteek 2/2 en
kant af.
Afwerking:
Sluit de zijnaden.
* minder de steken door 2 x 2 steken samen te breien aan het begin en einde van de naald.

Winter outfit
trui
Gebreid met Phildar Oxygene kleur Poudre zalmroze op nld. 3,
Looplengte van het garen: 136 mtr.
Stekenverhouding: 26 steken en 38 naalden is 10 x 10 cm.
Voorpand:
Zet 20 st. op met nld. 3 en brei 40 nld. boordst 1/1. Kant de 1e 6 st. af, brei de naald uit, Kant in de
volgende nld. weer de eerste 6 st. af. Nu blijven de middelste 8 st. over. Brei daarop nog 10 nld. en
kant dan alle steken af.
Achterpand:
Zoals het voorpand
Mouwen:
Zet 8 st. op met nld 3 en brei 34 nld. boordst. Meerder aan weersz. vanaf de 10e nld. eleke 8e nld. 2 x
1 st. Kant de steken af.
Afwerking:
Sluit de schouders en de halsboord. Zet de mouwen aan. Sluit de naden.
Skibroek
Gebreid met Phildar Oxygene jeans op nld. 3,
Looplengte van het garen: 136 mtr.
Stekenverhouding: 26 steken en 38 naalden is 10 x 10 cm.
We breien 2 x een broekspijp aan een stuk:
Uitvoering:
Zet 10 st. op met nld. 2½ en brei 3 nld. boordst. 1/1. Brei verder met nld 3 en meerder daarbij aan weersz. elke 6e nld. 7
x 1 st., na 14 cm aan weersz. 5 x 1 st. minderen. Brei nog 8 nld. tricotst. en kant af.
Afwerking:
Sluit de binenbeennaden, schuif de broekspijpjes met de goede kant tegen elkaar in elkaar en sluit de krijsnaad. Draai
het broekje om.

Muts en sjaal
Dit is gebreid met hetzelfde materiaal als de skibroek hiervoor.
Muts:
Zet 26 st. op met nld. 3 en brei 20 nld. boordst. 1/1. Brei in de volgende naald alle st. 2 aan 2 samen. Brei de volgende
nld. in boordsteek. Brei dan nog een naald alle steken 2 aan 2 samen, haal de draad door de overgebleven steken en trek
aan. Sluit de zijnaad.
Sjaal:
Zet 12 st. op met nld. 3 brei 50 nld. boordst. en kant af.

Jas en lange broek
Gebreid met Phildar Lamswol kleur rood op nld. 3
Looplengte van het garen: 134 mtr.
Stekenverhouding: 26 steken en 36 naalden is 10 x 10 cm.
Jas
Rugpand:
Zet 30 st. op met nld. 3 en brei 3 nld. ribbelst. (alle nld. rechts). Brei daarna 10 nld. tricotst. Brei vervolgens 6 nld. tricotst en minder daarbij in elke 2e nld aan weersz. op 6 nld.
uit de kant 3 x 2 st als volgt:
6 st. recht, 2 st. samenbreien (2x), doorbreien tot er nog 10 st. op de nld. staan, 2 st. samenbreien (2x), 6 st. recht. Brei daarna nog 6 nld. tricotst. Kant vervolgens voor de armsgaten aan weersz. van elke 2e nld. 3 x 1 st. af. brei dan nog 10 nld. tricotst. en kant de rest.
12 st. af.
Rechtervoorpand:
Zet 16 st. op en brei 3 nld. ribbelst.. Brei daarna 10 nld. tricotst. Brei dan 6 nld. tricotst. en minder daarbij op 6 st. uit
de kant 3 x 2 st door 2 x 2 st. samen te breien (zoals bij het rugpand). Brei nog 6 nld. tricotst. Brei vervolgens de
armsgaten zoals het rugpand. Brei daarna nog 10 nld. tricotst. en kant daarbij aan de hals elke 2e nld. 2 x 1 st. af.
Brei het linkervoorpand in spiegelbeeld.
Mouwen:
Zet 14 st. op met nld 3 en 3 nld. ribbelst., brei verder in tricotst. Brei 26 nld. en meerder hierbij aan weersz. van elke
6e nld. 4 x 1 st. Kant daarna aan weersz. van elke 2e nld 3 x 1 st. af, kant de resterende steken af.
Afwerking:
Sluit de schouders. Neem langs middenvoor ongeveer 24 st. op en brei 3 nld. ribbelst. maak twee knoopsgaten aan de
rechterkant.
Neem langs de hals ongeveer 28 st. op en brei 10 nld. ribbelst.
Sluit de zijnaden en de mouwnaden, zet de mouwen in. Vouw de halsboord om naar buiten.
Lange broek
We breien 2 x een broekspijp aan een stuk:
Uitvoering:
Zet 30 st. op en brei 3 nld. ribbelst. Brei vervolgens 50 nld. tricotst. Minder dan in de volgende 10 nld. aan weersz. van
elke 2e nld. 1 x 2 en 4 x 1 st. Er blijven 18 steken over. Brei nog 8 naalden en kant af.
Afwerking:
Sluit de binenbeennaden, schuif de broekspijpen met de goede kant tegen elkaar in elkaar en sluit de kruisnaad. Draai
het broekje om. Maak een koordje van ongeveer 30 cm en rijg dat door de bovenkant van de broek.

Badjas
Gebreid met Scheepjeswol Confetti op nld. 3
Looplengte van het garen: 200 mtr.
Stekenverhouding: 26 steken en 40 naalden is 10 x 10 cm.
Rugpand:
Zet 32 st. op, brei 7 nld. ribbelst. (alle st. recht) Brei verder in tricotsteek tot een totale
hoogte van 17 cm (= 60 nld tricot). Minder in de volgende nld. verdeeld 10 st. (door steeds 2 st.
samen te breien). Brei nog 8 naalden tricotst. Kant dan voor de armsgaten aan weersz. van elke
2e nld. 1 x 2 en 2 x 1 st. af. brei hierna nog 10 nld. en kant af. (totaal aantal nld = 86)
rechtervoorpand:
Zet 20 st. op en brei 7 nld. ribbelst. Brei 60 nld. tricotst. Minder in de volgende naald verdeeld
6 st.. Brei nog 8 nld. tricotst. Kant voor het armsgat aan de rechterkant elke 2e nld. 1 x 2 en 2
x 1 st. af, tegelijkertijd aan de linkerkant 2 x elke 4e nld en 3 x elke 2e nld 1 steek minderen.
Brei het linkervoorpand in spiegelbeeld.
Mouwen:
Zet 14 st. op en brei 7 nld. ribbelst., brei verder in tricotst. Brei 22 nld. en meerder hierbij aan weersz. van elke 6e nld.
3 x 1 st. Kant daarna aan weersz. van elke 2e nld 1 x 2 en 2 x 1 st. af, kant de resterende steken af.
Afwerking:
Sluit de schoudernaden. Neem langs middenvoor rechts - hals - middenvoor links ongeveer 150 st. op en brei 7 nld. ribbelst. kant af.
Ceintuur:
Zet 100 st. op, brei 7 nld. ribbelst. en kant af.

