
 

  



334 - JAS VAN HIGHLANDS EN PITTSBURGH** 

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 Highlands blauw (510) 8-9-9 bollen, breinaalden 5 ½ . Scheepjes Pittsburgh 

blauw (9174) 3-3-4 bollen, breinaalden 4 ½, lange rondbreinaald 80 cm nr. 5 ½ . 

Stekenverhouding: Pittsburgh: 18 steken en 20 naalden in boordsteek gebreid met naalden 4 ½ en 

18 steken en 28 naalden in patroonsteek is 10 x 10 cm. 

Highlands: 15 steken en 22 naalden in patroonsteek gebreid met naalden 5 ½ is 10 x 10 cm. 

Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Pittsburgh: boordsteek: 2 recht, 2 averecht. 

Patroonsteek: heengaande naald, 1 recht 1 averecht, teruggaande naald averecht. 

Highlands: 

1e naald: 2 recht, 2 averecht. 

2e naald zoals de steken zich voordoen. 

3e naald: 2 averecht, 2 recht. 

4e naald: zoals de steken zich voordoen. 

Herhaal deze 4 naalden. 

Werkwijze: 

Rugpand: Zet 86-94-102 steken met Pittsburgh en breinaalden 4 ½ op en brei 6 cm boordsteek. 

Minder in de laatste teruggaande naald verdeeld 12-14-16 steken (74-80-86). Brei verder met 

Highlands en breinaald 5 ½ in patroonsteek en minder 3 x in elke 30e naald aan beide zijde 1 steek. 

Brei tot een hoogte van 65 cm en meerder vanaf een hoogte van 55 cm 2x in elke 14e naald aan 

beide zijden 1 steek. Meerder in de laatste naald verdeeld 13 steken (85-91-97) en brei verder met 

Pittsburgh en breinaalden 4 ½ in patroonsteek. Kant bij een hoogte van 75 cm voor de armsgaten aan 

beide zijden 2 steken af en in elke volgende 2e naald aan de halskant nogmaals 2x1 steek. Brei tot 

een hoogte van 93 cm. Kant de middelste 21 steken af en brei beide kanten apart verder, kant in de 

volgende 2e naald nogmaals 7 steken af. Kant bij een hoogte van 95 cm de overige 21-24-27 steken 

voor de schouders af. 

Rechtervoorpand: Zet 42-42-46 steken met Pittsburgh en breinaalden 4 ½ op en brei 6 cm in 

boordsteek. Minder in de laatste teruggaande naald verdeeld 34-37-40 steken en brei verder met 

Highlands en breinaald nr. 5 ½ in patroonsteek. Minder en meerder aan de linker zijnaad als bij het 

rugpand. Brei tot een hoogte van 65 cm en meerder in de laatste naald 5 steken. Brei verder met 

naalden 4 ½ en Pittsburgh in patroonsteek. Brei tot een hoogte van 70 cm en minder aan de halskant 

afwisselend 5x 1steek in elke 4e naald en 5 x1 steek in elke 6e naald. Minder door na de kantsteek 

een overhaling te maken (= 1 steek afhalen 1 steek breien en de afgehaalde steek overhalen) Kant de 

overige 19-21-24 steken voor de schouder op de zelfde hoogte als het rugpand af. 

Linkervoorpand: Brei het rechterpand in spiegelbeeld. 

Mouwen: Zet 42 steken op met Pittsburgh en breinaald 4 ½ en brei 6 cm boordsteek, minder in de 

laatste teruggaande naald verdeeld 6 steken en brei verder met Highlands en breinaald 5 ½ in 

patroonsteek. Meerder 11 x 1 steek in elke 4e naald. Brei tot een hoogte van 36 cm. Meerder in de 



laatste naald verdeeld 6 steken en brei verder met Pittsburgh en breinaalden 4 ½. Meerder nog 3-4-5 

x in de 5e- 4e- 3e naald. Brei tot een hoogte van 46 cm en kant voor de mouwkop aan beide kanten 2 

steken af. Kant hierna aan beide kanten van elke 2e naald nog 1x2, 6x1, 1x2 en 1x3 steken af. Kant de 

overige 40-42-44 steken af. 

Zakken: (2x) zet met breinaald 4 ½ en Pittsburgh 28 steken open brei in patroonsteek tot 14 cm. Brei 

4 naalden in boordsteek. Kant af in boordsteek. 

Afwerking: Naai de zakken op de voorpanden, circa 21 cm vanaf de onderkanten, 2 cm vanaf de 

zijnaad. Sluit de schoudernaden. Neem met de rondbreinaald langs de voorpanden en hals steken op, 

circa 20 steken per 10 cm en brei met Pittsburgh een boord van 5 cm. Brei op een hoogte van 67 cm 

vanaf de onderkant van het rechtervoorpand een knoopsgat (kant voor een knoopsgat 4 steken af en 

zet in de volgende naald weer 4 steken op de naald erbij. Zet de mouwen aan, het midden van de 

mouw komt tegen de schoudernaad. Sluit de mouw en zijnaden. Naai de knoop aan. 

 

 


