5612 – Cape van Ambiance
Maten: 36/40 – 42/46
De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld. Indien er één getal staat is dit voor beide
maten geldig.
Materiaal: Ambiance wit melée (161) 5-6 bollen, rood (112) 1 bol, breinaalden nr. 7.
Stekenverhouding: 11 steken en 15 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en
gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Tricotsteek: Recht op de goede, averecht op de verkeerde kant. Motieven: inbreien met rood volgens
teltekening. Elk hokje is 1 steek breed en 1 naald hoog. Neem de in te breien draad losjes mee.
Boordsteek: Afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht.
Werkwijze:
Rugpand: Zet met wit 68-74 steken op en brei 1 naald recht op de verkeerde kant. Brei verder in
tricotsteek. Brei na 27 naalden totaal 2 naalden met rood, 6 naalden met wit en brei dan de 15
naalden motieven met rood in volgens teltekening, begin na de kantsteek bij A-B op de teltekening.
Brei aansluitend 6 naalden met wit, 2 naalden met rood en verder met wit. Kant na de laatste naald
van de teltekening voor de schouders aan beide kanten van elke 2e naald 6-7x2 en 1x5 steken af.
Kant te gelijker tijd met de mindering van 5 steken voor de achterhals de middelste 22 steken af en
brei beide kanten apart verder. Kant na 2 naalden de laatste 6-7 steken af.
Linkervoorpand: Zet met wit 30-33 steken op en brei 1 naald recht op de verkeerde kant. Brei de
randen en motieven op dezelfde hoogte als bij het rugpand. Brei het stermotief na de kantsteek
aansluitend aan het rugpand. Minder voor de hals bij 24 cm hoogte 7x1 steek in elke 4e naald.
Minderingen: brei de naald tot er nog 3 steken op de naald staan, 2 steken recht samenbreien, 1
kantsteek. Minder voor de schouder als bij het rugpand.
Rechtervoorpand: Brei het linkervoorpand in spiegelbeeld.
Minderingen voor de hals: 1 kantsteek, 1 steek afhalen, 1 recht en de afgehaalde steek overhalen.
Afwerking: Sluit de schouder- en zijnaden. Neem langs de voorpanden en hals met wit steken op (ca.
13 steken per 10 cm) en brei 8 cm boordsteek. Kant in boordsteek af. Knip voor de franjes 25 cm
lange witte draden. Neem voor een franje 4 draden en knoop deze dubbel onderaan de cape.

