
  



5231 – PONCHO VAN MIX  

Maten: 104 – 116 – 128 

Materiaal: Scheepjes Mix grijs (2298) 3-3-4 bollen, oranje (2280) rest, rood (2210) rest, breinaalden 

nr. 3 ½ of 4 met en zonder knop 

Stekenverhouding: 22 steken en 29 naalden in patroonsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit 

en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken:  

Ajourpatroon: brei volgens teltekening. Alleen de heengaande naalden zijn aangegeven, de 

teruggaande naalden averecht breien. + = kantsteek, open hokje = recht, < = overhaling = 1 steek 

afhalen, 1 steek recht en de afgehaalde steek overhalen.  

Boordsteek: afwisselend 2 steken recht en 2 steken averecht.  

Gebreide bloemen: Zet 12 steken op met rood en brei 1 naald averecht. Brei *2 steken recht, 

meerder uit het dwarsdraadje, tussen de gebreide en de volgende steek, 1 steek, herhaal vanaf * = 5 

meerderingen. Brei 1 naald averecht. Meerder in de volgende naald weer 5 steken. Maak de 

meerderingen vóór de lager gelegen meerderingen. Meerder op deze wijze in elke 2e naald tot er 47 

steken zijn. Als er 6 naalden gebreid zijn met rood verder breien met oranje. Brei de laatste naald van 

de bloem recht op de verkeerde kant en kant af. Sluit de zijkanten. Rijg een draad door de 12 

opzetsteken, trek aan en zet met een steek vast. Rijg door de gaatjes van de meerderingen een draad 

naar de zijkant en weer terug naar het midden, trek wat aan zodat een bloemblaadje ontstaat en zet 

met een steek vast. Doe dit ook met de andere rijen meerderingen. 

Werkwijze:  

Voor- en achterpand: Zet 94-98-102 steken op met grijs en brei 1 naald recht op de verkeerde kant. 

Brei verder in ajourpatroon. Minder bij ca. 17-20-23 cm in een 9e naald van het ajourpatroon 

verdeeld 1x9-9-10 steken.  

Minder als volgt: omslag, 1 steek afhalen, 2 steken recht samenbreien en de afgehaalde steek 

overhalen. Minder nog 3-1-0x9 en 1-3-4x10 steken in elke 10e volgende naald. Kant bij 32-35-38 cm 

hoogte aan beide kanten 1 steek af. 

Afwerking: Verdeel de 92-96-100 steken over 3 naalden zonder knop en brei 14-15-16 cm 

boordsteek. Kant met een grotere maat breinaald soepel in boordsteek af. Sluit de zijnaden. Brei 2 

bloemen en een kleine bloem (alleen het rode gedeelte) en naai deze op de voorkant van de poncho. 

Knip voor de franjes draden van 20 cm lengte en knoop deze dubbel onderaan de poncho. 

  



 

 

 

 
 


