5815 – TOP VAN LARRA
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 Larra grijs (7327) 4 bollen, ecru (7326) 3-3-4 bollen, breinaalden nr. 3 met en
zonder knop.
Stekenverhouding: 24 steken en 44 naalden in patroonsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit
en gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Patroonsteek: Brei volgens telpatroon. A = grijs, B = ecru. Brei 1x de 1e t/m 6e naald en herhaal
daarna steeds de 3e t/m 6e naald. + = kantsteek, open ruitje = recht op de goede, averecht op de
verkeerde kant, x = averecht op de goede, recht op de verkeerde kant,
= 1 steek averecht afhalen,
daarbij de draad achter het werk meenemen, = 1 steek averecht afhalen, daarbij de draad voor het
werk meenemen.
Werkwijze:
Rugpand: Zet met grijs 99-111-123 steken op en brei 1 naald recht op de verkeerde kant. Brei verder
in patroonsteek en minder voor de taille 3x aan beide kanten van elke volgende 22e naald 1 steek, =
93-105-117 steken. Meerder vanaf 20 cm hoogte weer 3x aan beide kanten van elke 22e naald 1
steek, = 99-111-123 steken. Kant bij 40 cm hoogte voor de armsgaten aan beide kanten 1x3-4-5
steken af, aan beide kanten van elke volgende 2e naald 2-3-4x2 en 4-5-5x1 steken en aansluitend aan
beide kanten van elke 4e naald 7x1 steek. Kant bij 50-51-52 cm hoogte voor de hals de middelste 1315-17 steken af en brei beide kanten apart verder. Kant aan de halskant in elke volgende 2e naald
nog 1x3, 2x2 en 7x1 steken af en aansluitend 4x in elke volgende 4e naald 1 steek. Kant de overige 78-10 steken af voor de schouder.
Voorpand: Brei als het rugpand maar kant bij 40-41-42 cm hoogte voor de hals de middelste 15-1719 steken af en brei beide kanten apart verder. Kant aan de halskant in elke volgende 2e naald nog
1x3, 2x2 en 5x1 steken af en aansluitend 5x in elke volgende 4e naald 1 steek. Kant de overige 7-8-10
steken voor de schouders op dezelfde hoogte af als bij het rugpand.
Afwerking: Sluit de schouder- en zijnaden. Neem met naalden zonder knop en grijs rond de hals 168172-178 steken op en brei in het rond 1 toer recht, 1 toer averecht en 1 toer recht. Kant af. Neem
met naalden zonder knop en grijs rond de armsgaten 116-122-130 steken op en brei 1 toer recht, 1
toer averecht, 1 toer recht. Kant af.

