
  



304 - JAS VAN ROMA BIG RAINBOW EN LUCA** 

Maten: 36/38 - 40/42 - 44/46 

De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld, indien er één getal staat is dat voor alle 

maten geldig. 

Materiaal: Scheepjes Roma Big Rainbow (02) 5-5-6 bollen, Luca bruin (06) 3 bollen, Luca geel (024) 3 

bollen, Luca oranje (014) 3 bollen, breinaalden nr. 6 en 7. 

Stekenverhouding: Roma Big Rainbow: 10 steken en 14 naalden in tricotsteek gebreid met naalden 

nr. 6, is 10x10 cm. Luca: 10 steken en 14 naalden gebreid met dubbele draad in tricotsteek en 

naalden nr. 7, is 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Boordsteek: afwisselend 2 steken recht en 2 steken averecht, 

Tricotsteek: heengaande naald recht, teruggaande naald averecht. 

Patroonsteek A: Brei in tricotsteek volgens telpatroon A. Open ruitje = 1 steek Roma Big Rainbow, x = 

1 steek met Luca bruin. Herhaal steeds de 5 naalden in de hoogte. 

Werkwijze: 

Rugpand: Zet 50-54-58 steken op met Roma Big Rainbow en breinaalden nr. 7 en brei 4 cm 

boordsteek. Brei verder in de volgende indeling: 24 naalden in patroonsteek A met breinaalden nr. 7. 

24 naalden tricotsteek met dubbele draad Luca bruin en breinaalden nr. 7. 30 naalden tricotsteek 

met Roma Big Rainbow en breinaalden nr. 6. 24 naalden tricotsteek met dubbele draad Luca oranje 

en breinaalden nr. 7. Brei hierna verder met Roma Big Rainbow en breinaalden nr. 6 tot een totale 

hoogte van 96 cm. Kant voor de schouders aan beide kanten 1x6 en in de 2e volgende naald nog 1x 

6-7-8 steken af. Kant de overige 26-28-30 steken af. 

Linkervoorpand: Zet 26-28-30 steken op met Roma Big Rainbow en breinaalden nr. 7 en brei 4 cm in 

boordsteek. Brei dezelfde indeling als bij het rugpand, let hierbij op dat de patroonsteek vanuit het 

rugpand doorloopt. Kant bij een hoogte van 90 cm voor de hals 1x 6-6-7 steken af en in elke 2e 

volgende naald nog 1x 4-5-5, 1x 3 en 1x 1 steken. Kant tevens op een hoogte van 98 cm voor de 

schouder af als bij het rugpand.  

Rechtervoorpand: Brei het linkervoorpand in spiegelbeeld, let hierbij op dat de patroonsteek vanuit 

het rugpand door loopt.  

Mouwen: Zet 42-42-46 steken met Roma Big Rainbow en breinaalden nr. 7 en brei 4 cm in 

boordsteek. Brei hierna 10 cm in patroonsteek A met breinaalden nr. 7 en 24 cm tricotsteek met 

dubbele draad Luca bruin met breinaalden nr. 7. Brei daarna met Roma Big Rainbow en breinaalden 

nr. 6 tot een totale hoogte van 48 cm. Kant losjes af. 

Afwerking: Maas op het rugpand met enkele draad geel op het bruine vlak volgens telpatroon B, 

begin bij A-B-C en vanaf M in spiegelbeeld. Op het oranje vlak met enkele draad bruin volgens 

telpatroon C, begin bij A-B-C en vanaf M in spiegelbeeld. Voor de voorpanden mazen zoals bij het 

rugpand maar begin of eindig in het midden van de telpatronen. Voor de mouwen telpatroon D, 

begin bij A-A-B, vanaf M in spiegelbeeld. Sluit de schoudernaden. Neem langs de hals 54-58-62 

steken op met Roma Big Rainbow en breinaalden nr. 6 en brei 6 cm in boordsteek. Kant af in 

boordsteek. Neem langs de voorpanden met dubbele draad Luca bruin en breinaalden nr. 7 circa 12 

steken per 10 cm op en brei 1 naald in boordsteek, kant af in boordsteek. Zet de mouwen aan over 

een breedte van 40-42-44 cm, met de schoudernaad in het midden. Sluit de mouw- en zijnaden.   



  



 


