
 

  



337 - PONCHO VAN AMBIANCE COLOUR ** 

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

De gegevens staan achter elkaar. Indien er één getal staat is dat voor alle maten geldig. 

Materiaal: Scheepjes Ambiance Colour groen (5) 8-9-9 bollen, naalden nr. 7, kabelnaad, en 4 naalden 

zonder knop nr. 7. 

Stekenverhouding: 11 steken en 15 naalden in tricotsteek is 10 x 10cm. Controleer dit en gebruik 

indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Boordsteek: 2 recht, 2 averecht. 

Averechte tricotsteek. 

Kabel = zet in elke 5e naald 2 steken op de hulpnaald voor het werk, brei de 2 volgende steken recht, 

dan de 2 steken van de hulpnaald recht breien. 

Werkwijze: 

Rugpand: Zet 82-90-94 steken op en brei 6 cm boordsteek. Minder in de laatste teruggaande naald 

verdeeld 1-3-1 steken. Brei vervolgens 7-8-9 steken averecht tricotsteek, 4 steken recht uit 3 steken 

(meerder hiervoor 1 steek) = kabel 13-14-15 steken averecht tricotsteek. Herhaal dit nog 3x, eindig 

met 4 steken kabel en 7-8-9 steken averecht tricotsteek. Brei de teruggaande naald zoals de steken 

zich voor doen. Minder 2 keer in elke 20e en 40e naald 5 steken afwisselend voor en na de kabel (dit 

is in 20e naald na de kabel en in 40e naald voor de kabel). Minder vanaf 30 cm voor de kleinste maat 

8 x in elke 8e naald 5 steken, voor de middelste maat 9 x afwisselend in de 6e en 8e naald 5 steken 

en voor de grootste maat 10 x in elke 6e naald 5 steken. Brei tot een totale hoogte van 71-72-73 cm 

en kant af. Minder in elke kabel een extra steek door er 2 samen te breien. 

Voorpand: Brei hetzelfde als rugpand. 

Afwerking: Sluit de zijnaden, laat voor de split aan de onderkant circa 22 cm open. Sla voor het 

zoompje bij de split 4 steken naar binnen en zet met kleine steekjes vast. Neem voor de col langs de 

hals circa 6o steken met de breinaalden zonder knop op en brei 9 cm boordsteek. Kant af in 

boordsteek. 

  



 


