SCHWEBD-W9959-NL-W

Truitje Met Korte
Mouwen

Schachenmayr.com
©MEZ GmbH. 2016. Alle rechten voorbehouden

Belton • Pattern ref • V.1

SCHWEBD-W9959-NL-W

v.1

Truitje Met Korte
Mouwen

Handwerktechniek
Moeilijkheidsgraad

Klik hier voor de volledige
beeldschermweergave printbare versie

Maat: 36/38 en 40/42

kanten.

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes. Als er 1
getal staat, geldt dit voor alle maten.

Afwerking: alle panden spannen, vochtig maken en laten
drogen.
De raglanranden, de zijnaden en de mouwnaden sluiten. Bij
alle onderranden en bij de halsrand 1 toer halve vasten haken.

Materiaal: 250 g Schachenmayr Micro Ombré Color in Candy Color kl. 00081; Milward-breinld. nr. 4, 1 haaknld. nr. 4.
Informatie over het
garen
op Schachenmayr.com
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Basispatroon: volgens breischema in heeng. en terugg.
nld. breien. De heeng. nld. van rechts naar links lezen, in de
niet-getekende terugg. nld. alle s. averecht breien, bij de omslagen steeds 1 s. recht en 1 s. averecht breien. Met de 2 s.
vóór het patroongedeelte (pg.) beginnen, de 8 s. van het pg.
herhalen, eindig met de 2 s. na het pg. De 1e tot 16e nld.
herhalen.
Zichtbare minderingen: rechterrand: kants., 2 s. recht samenbreien; linkerrand: 2 s. overgehaald samenbreien [= 1 s.
net als bij het recht br. afhalen, de volgende s. recht breien,
dan de afgehaalde s. eroverheen halen], kants.
Proeflapje: 22 steken (s.) en 32 naalden (nld.) in basispatroon = 10 x 10 cm.

breischema

INSTRUCTIES
Achterpand: 100 (108) s. opzetten en de 1e terugg. nld. av.
breien. Dan in basispatroon verder breien, daarbij het pg. 12x
(13x) per nld. breien.
Na 34 cm voor de armsgaten aan weerszijden 3 s. afkanten,
dan in in elke 2e nld. 20x (23x) zichtbaar minderen = 54 (56)
s.
Na 47 (49) cm vanaf de opzet de resterende 54 (56) s. afkanten.

15
13
11
9
7
5
3
1

pg. = 8 s.
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Voorpand: net als het achterpand breien.
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Mouwen: 68 (76) s. opzetten en de 1e terugg. nld. av. breien.
Dan in basispatroon verder breien, daarbij het pg. 8x (9x) per
nld. br.
Na 6 cm aan weerszijden 3 s. afkanten, dan in in elke 2e nld.
20x (23x) zichtbaar minderen = 22 (24) s.
Na 19 (21) cm vanaf de opzet de resterende 22 (24) s. af-

uitleg tekentjes
= 1 kants.
= 1 rechte s.
= 1 omslag
= 2 s. recht samenbreien
= 2 s. overgehaald samenbreien
= 1 s. net als bij het recht br. afhalen,
1 s. recht breien, dan de afgehaalde s.
eroverheen halen
= grijze hokjes staan er alleen voor een
beter overzicht, tijdens het breien
overslaan
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Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze instructies op onze website
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