
  



5642 Gilet met losse kraag van Firenze en Dozza 

Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46 

De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld. Indien er één getal staat is dit voor alle 

maten geldig. 

Materiaal: Scheepjes Firenze cognacbruin (12) 4-5-5 bollen, Dozza kerriegeel (13) 3 bollen, 1 knoop, 

breinaalden en rondbreinaald nr. 6, rondbreinaald nr. 8. 

Stekenverhouding: 13 steken en 20 naalden met Boucle in tricotsteek en 10 steken en 16 naalden 

met Fluzz in boordsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig andere 

naalden. 

Gebruikte steken: 

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

Boordsteek: afwisselend 2 steken recht en 2 steken averecht. 

Werkwijze Gilet: 

Rugpand: Zet 60-66-72 steken op Firenze en naalden nr. 6 en brei tricotsteek. Minder voor de taille 

4x1 steek aan beide kanten van afwisselend elke 6e en 8e naald. Meerder vanaf 15 cm hoogte 3x1 

steek aan beide kanten van elke 10e naald. Kant bij 34-33-32 cm hoogte voor de armsgaten aan 

beide kanten 1x3 steken af. Kant aan beide kanten van elke volgende 2e naald 0-1- 2x2 en 

aansluitend 2-1-1x1 steken af. Kant bij 53,5 cm hoogte voor de hals de middelste 24 steken af en brei 

over beide kanten nog 2 naalden. Kant de steken voor de schouders af.  

Rechtervoorpand: Zet 12-15-18 steken op met Firenze en naalden nr. 6 en brei tricotsteek. Zet aan 

het einde van de 1e naald (= verkeerde kant) voor de ronding 4 steken op de naald erbij. Zet aan het 

einde van elke volgende 2e naald nog 1x3, 2x2 en 3x1 steken op de naald erbij en aansluitend nog 

4x1 steek in elke 4e naald. Minder en meerder ondertussen aan de zijnaad als bij het rugpand. 

Minder vanaf 26 cm hoogte voor de schuine kant van de hals 12x1 steek in elke 4e naald. Minder als 

volgt: 1 kantsteek, 1 overhaling (= 1 steek afhalen, 1 steek breien en de afgehaalde steek overhalen), 

brei de naald uit. Minder voor het armsgat als bij het rugpand. Kant de steken voor de schouder op 

dezelfde hoogte af als bij het rugpand. 

Linkervoorpand: brei het rechtervoorpand in spiegelbeeld.  

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem langs de armsgaten met naalden nr. 6 en Firenze 62-66-66 

steken op en brei 5 naalden boordsteek. Kant in boordsteek af. Sluit de zijnaden. Neem met 

rondbreinaald nr. 6 langs het gehele gilet met Firenze steken op (ca. 14 steken per cm, op de 

rondingen iets meer, het totale aantal deelbaar door 4) en brei 5 toeren boordsteek. Brei in het 

rechtervoorpand, net onder de 1e mindering van de hals), in de 3e toer 1 knoopsgat. Kant hiervoor 1 

steek af en zet deze er in de volgende naald weer bij op. Kant na 5 toeren soepel in boordsteek af. 

Naai de knoop aan. 

Werkwijze Kraag: 

Zet voor de kraag met rondbreinaald nr. 8 en Dozza 82 steken op en brei de 1e toer op de verkeerde 

kant in de volgende indeling: *4 steken averecht, 2 steken recht, herhaal vanaf *. Brei verder in heen- 

en teruggaande naalden. Meerder in de 6e naald elke 2 steken averecht tot 3 steken averecht, = 95 



steken. Meerder in de 12e naald elke 3 steken averecht tot 4 steken averecht. Brei tot 13-14-15 cm 

hoogte en kant met een grotere maat breinaald soepel in boordsteek af. 


