5817 – TOP VAN COCKTAIL
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: Scheepjes Cocktail ecru (7691) 5-6 bollen, breinaalden nr. 3 ½.
Stekenverhouding: 22 steken en 30 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en
gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Ribbelsteek: alle naalden recht.
Patroonsteek: brei volgens telpatroon. Alleen de heengaande naalden zijn aangegeven, de
teruggaande naalden breien zoals de steken zich voordoen. Brei 1x de 1e t/m 12e naald en herhaal
daarna steeds de 5e t/m 12e naald. + = kantsteek, open ruitje = recht, x = averecht, -- = 1 uitgehaalde
steek (brei de steek zoals deze voorkomt, tijdens het afkanten de steek laten ladderen tot aan de
ribbelsteek en zet voor deze steek 2 nieuwe steken op om af te kanten),
= zet 2 steken op een
hulpnaald achter het werk, brei de volgende 2 steken recht, dan de 2 steken van de hulpnaald recht
breien,
= zet 2 steken op een hulpnaald voor het werk, brei de volgende 2 steken recht, dan de
2 steken van de hulpnaald recht breien. Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde
kant.
Werkwijze:
Rugpand: Zet 98-114 steken op en brei 3 naalden recht. Brei verder in patroonsteek, begin en eindig
met een kantsteek. Brei als volgt: 1 kantsteek, 4 steken recht, 2 steken averecht, *kant 4 steken af
(de laatste van deze 4 steken averecht breien, 1 steek averecht, 8 steken recht, 2 steken averecht,
herhaal nog 4-5x vanaf *, eindig met 4 steken afkanten (de laatste steek hiervan weer averecht
breien), 1 steek averecht, 4 steken recht, 1 kantsteek. De teruggaande naald breien zoals de steken
zich voordoen, hierbij op de middelste 2 steken van elke 4 afgekante steken 2 nieuwe averechte
steken opnemen. Brei verder volgens telpatroon. Kant voor de armsgaten bij 32 cm hoogte aan beide
kanten als volgt af: kant 6 steken af, de volgende 2 steken laten ladderen en hiervoor in de plaats 4
nieuwe steken opzetten en afkanten, 2 steken averecht afkanten. Brei verder tot 48-52 cm hoogte.
Kant alle steken af, hierbij de 2 steken recht tussen de averechte steken laten ladderen en elke keer 4
steken opzetten om deze steken te vervangen.
Voorpand: Brei zoals het voorpand.
Afwerking: Sluit de schoudernaden over 4-6 cm. Sluit de zijnaden.

