
  



5203 – PONCHO VAN HOMESPUN EN PERU 

Eén maat 

Materiaal: Scheepjes Homespun ecru (1000) 7 bollen, Peru bruin (30) 1 bol, grijs (60) 1 bol, 

breinaalden nr. 8, 3 leren sluitingen 

Stekenverhouding: 10 steken en 14 naalden met Homespun in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. 

Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken:  

Gerstekorrelsteek: 1e naald: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht. 2e en alle volgende 

naalden: recht boven averecht, averecht boven recht.  

Ribbelsteek: alle naalden recht. 

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

Zigzag-motief: opmazen of inbreien volgens teltekening. + = kantsteek, deze steek in elke naald recht 

breien, 1 = tricotsteek met Homespun, 2 = inbreien of opmazen met bruine Peru. Patroonsteek: 14 

naalden gerstekorrelsteek met Homespun, 2 naalden tricotsteek met Peru grijs 15 naalden Zigzag–

motief volgens teltekening 2 naalden tricotsteek met Peru grijs 1 naald averecht op de verkeerde 

kant met Homespun 14 naalden gerstekorrelsteek met Homespun 2 naalden tricotsteek met Peru 

grijs 15 naalden zigzag motief volgens teltekening 1 naald tricotsteek met Peru grijs. 

Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht. Om te voorkomen dat de uiteinden van 

de franjes gaan pluizen, kunt u ook i.p.v. franjes lussen maken, bovenkant omwinden, vastknopen en 

de uiteinden door het breiwerk steken en opnieuw vastknopen. 

Werkwijze:  

Rechterdeel rugpand: Zet 50 steken op met Homespun en brei 1 naald recht op de verkeerde kant. 

Brei verder in de volgende indeling: 3 steken ribbelsteek, deze 3 steken worden over de gehele 

lengte met Homespun doorgebreid, 46 steken patroonsteek, 1 kantsteek. Kant na 65 naalden 

patroonsteek met Peru grijs af.  

Linkerdeel rugpand: Brei het rechterdeel rugpand in spiegelbeeld.  

Rechtervoorpand: Brei als het linkerdeel rugpand maar kant bij 22 cm hoogte voor de hals aan de 

rechterkant afwisselend 3x1 steek in elke 4e en 10x1 steek in elke 2e naald af. Minderingen: brei tot 

er nog 3 steken op de naald staan, 2 steken samenbreien, 1 kantsteek.  

Linkervoorpand: Brei het rechtervoorpand in spiegelbeeld. Minderingen: 1 kantsteek, 1 steek 

afhalen, 1 steek breien en de afgehaalde steek overhalen. 

Afwerking: Sluit de middenachternaad. Sluit de schoudernaden. Neem langs de hals met Homespun 

81 steken op en brei boordsteek. Minder middenvoor in elke 2e naald naast de kantsteek als volgt: 1 

kantsteek, 2 steken samenbreien, de naald uitbreien tot er nog 3 steken op de naald staan, 2 steken 

verdraaid samenbreien, 1 kantsteek. Kant na 5 naalden in boordsteek af. Knip voor de franjes 25 cm 

lange draden en knoop deze dubbel onderaan de poncho. Naai de sluitingen op de voorpanden. 

 



 

 
 


