
  



5503 – Top van Larra 

Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46 

Materiaal: Scheepjes Larra geelgroen (7392) 8-9-9 bollen, breinaalden nr. 3 met en zonder knop, 

haaknaald nr. 3. 

Stekenverhouding: 25 steken en 36 naalden in patroonsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit 

en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Ribbelsteek: alle naalden recht. Ribbelsteek in toeren: *1 toer recht, 1 toer averecht, herhaal vanaf *. 

Ajourpatroon: brei volgens teltekening. + = kantsteek, < = overhaling (1 steek afhalen, 1 steek recht 

en de afgehaalde steek overhalen), o = omslag, open hokje = recht, > = 2 steken recht samenbreien, x 

= averecht. 

Patroonsteek: Heengaande naalden: *2 steken recht, 2 steken averecht, herhaal vanaf *. 

Boordsteek: afwisselend 2 steken recht en 2 steken averecht. 

Teruggaande naalden: averecht. 

Werkwijze: 

Rugpand: Zet 132-132-145 steken op en brei 5 naalden ribbelsteek. Brei verder het ajourpatroon tot 

20 cm hoogte, minder of meerder in de laatste teruggaande naald tot 126-134-146 steken. Brei 3 cm 

boordsteek en verder patroonsteek. Kant bij 47-46-45 cm hoogte voor de armsgaten 1x4, 1x3, 2x2 en 

4x1 steken af aan beide kanten van elke 2e naald. Kant bij 61 cm hoogte voor de hals de middelste 

40-38-34 steken af en brei beide kanten apart verder. Kant aan de halszijde nog 4x5-6-7 steken af in 

elke 2e naald. Kant bij 64 cm hoogte de steken voor de schouders af. 

Voorpand: Brei als het rugpand tot 57 cm hoogte. Kant voor de hals de middelste 40-44-46 steken af 

en brei beide kanten apart verder. Kant aan de halskant nog 1x5-6-7, 4x3, 1x2 en 1x1 steken af in 

elke 2e naald. Kant de steken voor de schouders op dezelfde hoogte af als bij het rugpand. 

Mouwen: Zet 93-106-106 steken op en brei 5 naalden ribbelsteek. Brei verder in ajourpatroon en 

kant voor de mouwkop afwisselend 12-10-14x1 en 16-20-18x2 steken af aan beide kanten van elke 

2e naald. Let op dat er geen omslag wordt gemaakt als deze niet wordt geminderd. Kant de overige 

5-6-6 steken af. 

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem rond de hals met naalden zonder knop 184-192-200 

steken op en brei 4 cm ribbelsteek. Kant af. Zet de mouwen aan, het midden van de mouw komt 

tegen de schoudernaad. Sluit de zijnaden. 

  



 

 

 


