
 

 

 

 

 

 

  



5009 – SCHOUDERPONCHO VAN AMBIANCE 

Maten: 36/40 – 42/46. De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld. Indien er één getal 

staat is dit voor alle maten geldig. 

Materiaal: Scheepjes Ambiance blauw (172) 5 bollen 

Naalden: nr. 8, 9 en 10 

Belangrijk! Brei eerst een proeflapje: 

Stekenverhouding: 11 steken en 15 naalden in ajoursteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en 

gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Boordsteek: 1e naald. (verkeerde kant): *1 steek recht, 1 steek averecht, herhaal vanaf *. 2e naald: 

*19-21 steken breien zoals de steken zich voordoen, 1 steek recht maar 1 naald dieper insteken, 

herhaal vanaf *. 

Herhaal deze 2 naalden. 

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

teruggaande naalden breien zoals de steken zich voordoen, de omslagen averecht breien. 

X = averecht, < = 1 steek als bij recht breien afhalen, 1 steek recht en de afgehaalde steek overhalen, 

open hokje = recht, o = omslag, > = 2 steken recht samenbreien. 

Werkwijze: 

Voor- en rugpand: Zet 79-87 steken op met naalden nr. 10 en brei 7 naalden boordsteek, aansluitend 

5 naalden boordsteek met naalden nr. 9 en 1 naald recht met naalden nr. 8, minder in deze laatste 

naald verdeeld tot 66-71 steken. Brei verder met naalden nr. 8 in ajourpatroon. Minder aan de 

zijkanten 2-1x1 steek in elke 8e naald, 2x1 steek in elke 6e naald, 1-3x1 steek in elke 4e naald, 3-4x1 

steek in elke 2e naald en 4x in elke 2e naald een dubbele mindering als volgt: 1 kantsteek, 1 steek 

afhalen, 2 steken samenbreien en de afgehaalde steek overhalen, brei de naald uit tot er nog 4 

steken op de naald staan, 2 steken samenbreien, zet de samengebreide steek op de linkernaald en 

haal de volgende steek over, 1 kantsteek. Laat de steken rusten. 

Afwerking: Sluit een schoudernaad en brei voor de col verder in ajourpatroon als volgt: 7 cm met 

naalden nr. 8, brei verder met naalden nr. 9 maar neem de achterkant van de col als goede kant (na 

omslag van de col naar buiten, ligt de goede kant boven), brei bij 14 cm hoogte verder met naalden 

nr. 10 tot 25 cm hoogte van de col. Kant af. Sluit de zijnaad, let bij het dichtnaaien van de col op dat 

de 2e helft naar buiten wordt omgeslagen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


