
 

  



SCHOUDERCAPE BIRDY/PITTSBURGH 

Maat: Eén maat 

Materiaal: Scheepjes Birdy grijs/wit/zwart (5) 3 bollen, Pittsburgh antraciet (9175) 1 bol, 4 knopen, 

breinaalden of rondbreinaald nr. 8. 

Stekenverhouding: 11 steken en 15 naalden met Birdy in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. 

Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Boordsteek: 

1e naald (verkeerde kant): 2 steken averecht, 2 steken recht, 2 steken averecht. 

Alle volgende naalden: breien zoals de steken zich voordoen. 

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

Gerstekorrelsteek: 

1e naald: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht. 

Alle volgende naalden: averecht boven recht, recht boven averecht. 

Werkwijze: 

De schoudercape wordt in één geheel en in heen- en teruggaande naalden gebreid. 

Zet 6 steken op met dubbele draad Pittsburgh, 117 steken met Birdy en 6 steken met dubbele draad 

Pittsburgh. De 6 steken aan beide kanten worden met Pittsburgh in boordsteek gebreid tot 

bovenaan, brei hierbij aan de rechterkant op 3, 12, 21 en 31 cm hoogte een knoopsgat. Kant voor 

een knoopsgat de 4e steek af en zet deze er in de volgende naald weer bij op. Brei met de Birdy 13 

naalden in tricotsteek. Sla bij het wisselen van kleur de draden om elkaar om gaatjes te voorkomen. 

Brei boven de Birdy 4 naalden in gerstekorrelsteek met dubbele draad Pittsburgh, minder hierbij 

verdeeld over de naald 14 steken. Brei 14 naalden met Birdy in tricotsteek en minder in de 20e en in 

de 26e naald nogmaals verdeeld 14 steken. Minder niet steeds op dezelfde plaatsen, maar verspring. 

In de 21e naald voor de hals als volgt breien: zet aan beide kanten de 6 steken boordsteek op een 

stekenhouder en brei alleen met Birdy verder in verkorte toeren. Brei hiervoor de naald tot er nog 7 

steken Birdy op de naald staan, keer, maak een omslag en brei de naald tot er nog 7 steken op de 

naald staan, keer, maak een omslag.  

Minder aan beide kanten op deze manier nog 1x3, 1x2 en 2x1 steek aan beide kanten van elke 2e 

naald. Zet de 6 steken van de sluitbiezen weer op de naald en brei deze door. Boven de Birdy weer 4 

naalden gerstekorrelsteek met Pittsburgh breien, hierbij de omslagen met de volgende steek 

samenbreien. Minder in de 1e naald gerstekorrelsteek verdeeld 14 steken, = 61 steken. Brei boven 

de gerstekorrelsteek verder met Birdy in boordsteek, minder in de 1e naald verdeeld 11 steken, = 50 

steken Birdy + 2 x 6 steken Pittsburgh totaal. Brei bij 8 cm hoogte over alle steken nog 4 cm 

boordsteek met dubbele draad Pittsburgh en kant alle steken af in boordsteek af. Naai de knopen 

aan. 


