
  



4019 - MEISJESTOP VAN INVICTA COLOUR 

Maten: 128–140–152. 

Materiaal: Scheepjes Invicta Colour bruin (956) 4–4–5 bollen. 

Naalden: Nummer 4½, nummer 4 ½ zonder knop. 

Stekenverhouding: 15 steken en 25 naalden in patroonsteek gebreid, zijn 10 x 10 cm. Controleer dit 

en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken:  

Ribbelsteek: Alle naalden recht.  

Patroonsteek: 1e naald (goede kant): Recht, hierbij de draad 2x om de naald slaan. 2e naald: 

Averecht en de omslagen laten vallen. 3e en 4e naald: Recht. Herhaal deze 4 naalden. 

Werkwijze: 

Rugpand: Zet 67–71–73 steken op en brei 8 cm ribbelsteek. Brei verder in patroonsteek. Kant bij 55–

59–63 cm hoogte voor de hals de middelste 7–11–13 steken af en brei beide kanten apart verder. 

Kant aan halszijde nog 3 x 3 steken af in elke 2e naald. Kant bij 59–63–67 cm totale hoogte de steken 

voor de schouders af. 

Voorpand: Brei als het rugpand tot 35–37–39 cm hoogte. Zet voor de hals de middelste steek op een 

stekenhouder en brei beide kanten apart verder. Minder aan halskant 12–14–15 x 1 steken in elke 4e 

naald. Minder in de naald met ribbelsteek. Kant de steken voor de schouders op dezelfde hoogte af 

als bij het rugpand. 

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem met naalden zonder knop rond de hals 145–157–169 

steken op inclusief de steek van de stekenhouder en brei ribbelsteek. Minder middenvoor in elke 2e 

toer als volgt: Brei tot 1 steek voor de middelste steek, haal 2 steken samen als bij recht breien af, 

brei 1 steek en haal beide afgehaalde steken samen over. Kant bij 8 cm boordhoogte alle steken af. 

Neem voor de mouwboorden aan weerszijden van de schoudernaad over 24–26–28 cm, = 48–52–56 

cm totaal, 96–104–112 steken op en brei ribbelsteek. Minder aan beide kanten + in het midden in 

elke 8e naald 1 steek, = 3 steken per keer. Kant bij 8 cm hoogte alle steken af. Sluit de zijnaden. Zie 

voor het sjaaltje patroon 4023. 

 

  



 

 
 


