
 



5014 – PONCHO MET CAPUCHON VAN MAXIMA + 

Maten: 116–128–140. De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld. Indien er één getal 

staat is dit voor alle maten geldig. 

Materiaal: Scheepjes Maxima + rose mêlee (7) 3 bollen 

Naalden: nr. 8 

Belangrijk! Brei eerst een proeflapje! 

Stekenverhouding: 11 steken en 14 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10 x 10 cm. Controleer dit en 

gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

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

Kabel over 12 steken: 1e naald (verkeerde kant): 2 steken recht, 8 steken averecht, 2 steken recht. 2e  

naald: 2 steken averecht, 8 steken recht, 2 steken averecht. 3e naald: als 1e naald. 4e naald: 2 steken 

averecht, neem 4 steken op een hulpnaald voor het werk, brei de volgende 4 steken recht en dan de 

4 steken van de hulpnaald recht breien, 2 steken averecht. 5e naald: als 1e naald. 6e naald: als 2e 

naald. 7e naald: als 1e naald. 8e naald: als 2e naald. Herhaal deze 8 naalden. 

Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht. 

Werkwijze: 

Rugpand: Zet 56-58-60 steken op en brei tricotsteek. Minder vanaf 7-9-13 cm hoogte 19-20-20x 1 

steek aan beide kanten van elke 2e naald. Minder als volgt: 1 kantsteek, 1 steek afhalen, 1 steek 

breien en de afgehaalde steek overhalen, brei de naald uit tot er nog 3 steken op de naald staan, 2 

steken recht samenbreien, 1 kantsteek. Kant bij 32-36-40 cm hoogte voor de hals de middelste 8-8-

10 steken af en brei beide kanten apart verder. Kant aan halskant nog 1x5 steken af in de 2e naald. 

Voorpand: Zet 58-60-62 steken op en brei in de volgende indeling: 23-24-25 steken tricotsteek, 12 

steken kabel, 23-24-25 steken tricotsteek. Minder aan de zijnaden als bij het rugpand. Kant bij 32-36-

40 cm hoogte voor de hals de middelste 14 steken af. Tijdens het afkanten boven de kabel 2x 2 

steken samenbreien. Kant aan halskant nog 1x5 steken af in de 2e naald. 

Capuchon: Zet 38-40-44 steken op en brei 5-6-6 cm boordsteek, meerder in de laatste teruggaande 

naald 1 steek. Merk de middelste steek. Brei verder in tricotsteek. Meerder middenachter aan beide 

kanten van de middelste steek 5x1 steek in elke 2e naald. Kant aan de zijkanten in elke 2e naald 1x2 

en 6-7-8x1 steek af. Brei 8-6-6 naalden. Meerder hierna 6-7-8x1 en 1x2 steken aan beide kanten van 

elke 2e naald. Kant bij 26-28-30 cm hoogte de middelste steek af en brei beide kanten apart verder. 

Kant vanaf middenachter 1x1 af. Kant in elke volgende 2e naald nog 1x2 en 2x5 steken af. Kant bij 28-

30-32 cm aan de zijkanten 1x6-7-9 steken af en in de 2e volgende naald nog 1x5 steken. Neem langs 

de voorkant van de capuchon (niet langs de zijkanten van de boordsteek) 58-68-76 steken op en brei 

3 naalden boordsteek. Kant in boordsteek af. 

Afwerking: Sluit de zijnaden. Sluit de bovennaad van de capuchon en het boord. Naai de capuchon in 

de halsopening. Knoop langs de onderkant franjes. Knip per franje 8 draden van ca. 20 cm lengte en 

knoop deze dubbel. 

 



 


