
 

  



213 – TOP VAN COCKTAIL 

Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46 

De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld. Indien er één getal staat is dit voor alle 

maten geldig. 

Materiaal: Scheepjes Cocktail wit (7681) 4-5-5 bollen, zwart (7682) 3 bollen, breinaalden nr. 3 ½-4 

met en zonder knop, 60 cm lange rondbreinaald nr. 3 ½ . 

Stekenverhouding: 21 steken en 29 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en 

gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Boordsteek: afwisselend 2 steken recht en 2 steken averecht. 

Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant. 

Streeppatroon: *6 naalden zwart, 6 naalden wit, herhaal vanaf *. Minderingen voor de hals: enkele 

mindering: brei tot 3 steken voor de hals, brei 2 steken samen, 1 kantsteek, na de hals: 1 kantsteek 

breien, 1 steek afhalen, 1 steek breien en de afgehaalde steek overhalen. Dubbele mindering: brei tot 

4 steken voor de hals, 3 steken samen breien, 1 kantsteek, na de hals: 1 kantsteek, 1 steek afhalen, 2 

steken samen breien en de afgehaalde steek overhalen. 

ZWART/WITTE TOP: 

Werkwijze: 

Rug- en voorpand: Zet met wit 98-106-114 steken op en brei 4 cm boordsteek, meerder in de laatste 

teruggaande naald tot 99-107-117 steken. Brei verder het streeppatroon in tricotsteek. Minder vanaf 

16 cm hoogte aan beide kanten 4x na elke 16 naalden 1 steek. Brei op 16 cm hoogte een gaatjestoer 

als volgt: 1 kantsteek, *1 omslag, 2 steken recht samen breien, 2 steken recht, herhaal vanaf * tot 

einde. Brei op ca. 23 cm hoogte (na een zwarte streep) een witte streep van 6 cm hoogte. Brei hierna 

weer verder in streeppatroon, begin met een zwarte streep. Zet op 38 cm hoogte voor de V-hals de 

middelste steek op een stekenhouder en brei beide kanten apart verder. Minder aan de halskant 

voor maat 36/38: 23x1 steek in elke 2e naald, voor maat 40/42: afwisselend 22x1 en 2x2 steken en 

voor maat 44/46: afwisselend 19x en 5x2 steken. Kant bij 44-43-42 cm hoogte voor de armsgaten aan 

beide kanten 1x 3-4-4 steken af en aan beide kanten van elke volgende 2e naald nog 5-4-5x2 en 8-11-

11x1 steken. Kant de overige steek af. 

Afwerking: Sluit de zijnaden. Neem met naalden zonder knop en wit langs het linkerarmsgat 63-67-

71 steken op, zet 29 nieuwe steken op voor de schouder en brei over alle steken 4 cm boordsteek in 

het rond. Kant in boordsteek af. Brei langs het rechterarmsgat eenzelfde bies. Neem met de 

rondbreinaald en wit langs 1 kant van de achterhals 42-44-46 steken op, zet de steek van de 

stekenhouder op de naald, neem aan de andere kant van de hals eveneens 42-44-46 steken, zet 63 

nieuwe steken op de naald, neem langs de voorhals eenzelfde aantal steken op en zet nogmaals 63 

nieuwe steken op, = 294-302-310 steken. Deel de steken zo in dat de middelste steek in de punten 

een rechte steek is met aan beide kanten 2 steken averecht. Brei over alle steken boordsteek. Minder 

in de punten in elke toer als volgt: Brei tot 2 steken voor de middelste steek, 1 steek afhalen, 1 steek 

breien en de afgehaalde steek overhalen, brei de middelste steek en brei daarna de volgende 2 

steken samen. Kant na 4 cm in boordsteek af. Haak een wit koordje en rijg dit door de gaatjestoer. 

MEERKLEUREN TOP: 



Materiaal: Scheepjes Cocktail wit (7681) 3-4-4 bollen, zwart (7682) 3 bollen, geel (7621) 1-2-2 bollen, 

roze (7785) 1 bol, blauw (7804) 1 bol, breinaalden nr. 3 ½-4 met en zonder knop, 60 cm lange 

rondbreinaald nr. 3 ½. 

Werkwijze: 

Brei als bovengenoemde top, maar vervang de witte streep van 6 cm door geel, de eerste witte 

streep daarboven door blauw en de tweede witte streep daarboven door een roze streep. 

 


