215 – 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) 3 – 3 – 4 bollen, limegroen (7801) 3 – 3 – 4 bollen,
breinaalden nr. 3/3 ½.
Stekenverhouding: 20 steken en 30 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en
gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht.
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.
Ajourpatroon: brei volgens telpatroon. Alleen de heengaande naalden zijn aangegeven, de
teruggaande naalden breien zoals de steken zich voordoen. + = kantsteek, open ruitje = recht, < 2
steken verdraaid recht samen breien, > = 2 steken recht samen breien. De teruggaande naalden
averecht breien.
Streeppatroon: *6 naalden tricotsteek met wit, 14 naalden ajourpatroon met limegroen, herhaal
vanaf *.
TOP IN 2 KLEUREN:
Werkwijze:
Rugpand: Zet met wit 92 – 102 – 112 steken op en brei 5 cm boordsteek. Brei verder in
streeppatroon tot 39,5 – 42,5 – 46 cm. Brei aansluitend nog 3 cm boordsteek met wit en kant in
boordsteek af.
Voorpand: Brei als het rugpand tot 33 – 36 – 39,5 cm hoogte. Splits het werk voor de V – hals en brei
beide kanten apart verder.
Minderingen voor de hals: brei de naald tot er nog 3 steken op de naald staan, 2 steken recht samen
breien, 1 kantsteek. Minder aan de halskant hierna in elke heengaande naald steeds 1 steek. Kant bij
39,5 – 42,5 – 46 cm hoogte voor het armsgat 10 steken af. Kant nog 2x2 steken af in elke volgende
2e naald en minder hierna in elke 2e naald nog 1 steek tot alle steken op zijn. Brei de andere kant van
het voorpand in spiegelbeeld. Minderingen aan de andere kant van de hals: 1 kantsteek, 2 steken
verdraaid recht samen breien.
Afwerking: Neem met wit langs de V – hals ca. 96 – 104 – 116 steken op en brei boordsteek. Minder
in de punt in elke heengaande naald als volgt: brei tot 2 steken voor middenvoor, brei 2 steken recht
samen, de volgende 2 steken verdraaid recht samen breien. Kant bij 3 cm boordhoogte alle steken in
boordsteek af. Neem langs de linker armsgatkant met wit 48 – 54 – 60 steken op en zet 92 – 102 –
112 nieuwe steken op de naald erbij. Brei over alle steken 3 cm boordsteek en kant af. Brei langs het
de rechter armsgatkant eenzelfde boord in spiegelbeeld. Sluit de zijnaden. Leg de banden voor de
hals kruislings (zonder deze te draaien) en bevestig deze aan het rugpand.
TOP IN 4 KLEUREN:
Materiaal: Scheepjes Cocktail groen (7796) 4 – 5 – 5 bollen, oranje (7655) 2 bollen, wit (7681) 2
bollen, donker fuchsia (7799) 2 bollen.

De werkwijze is hetzelfde als bovengenoemde top, alleen in het volgende streeppatroon: *6 naalden
tricotsteek met groen, 14 naalden ajourpatroon met oranje, herhaal 1x vanaf *, **6 naalden
tricotsteek met groen, 14 naalden ajourpatroon met wit, herhaal 1x vanaf **, ***6 naalden
tricotsteek met groen, 14 naalden ajourpatroon met donker fuchsia, herhaal 1x vanaf ***. Brei
hierna voor het voorpand vanaf * tot de juiste lengte. De boorden worden met groen gebreid.

