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5602 Poncho van Felina / Sicilia / Roma Big Rainbow
Maten: S/M – L/XL
De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld. Indien er één getal staat is dit voor beide
maten geldig.
Materiaal: Scheepjes Felina/Sicilia/Roma Big Rainbow rood/ groen (10) 7-8 bollen, breinaalden en
korte rondbreinaald nr. 9.
Stekenverhouding: 9 steken en 12 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en
gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Ribbelsteek: alle naalden recht.
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.
Boordsteek: afwisselend 2 steken recht en 2 steken averecht.
Werkwijze:
De poncho wordt als één geheel gebreid. Zet 67-72 steken op en brei 5 naalden ribbelsteek. Brei
verder in tricotsteek, behalve de laatste 4 steken (= links goede kant), deze in ribbelsteek over de
gehele lengte doorbreien. Kant bij 40-45 cm hoogte voor de hals de eerste 27 steken af. Kant in elke
volgende naald aan dezelfde kant nog 1x2, 1x1 en 1x2 steken af. Brei tot 75-80 cm hoogte. Zet aan de
rechterkant 2 steken op de naald erbij en in elke volgende 2e naald nog 1x1 en 1x2 steken. Brei tot
116-126 cm hoogte. Brei over alle steken nog 6 naalden ribbelsteek en kant af. Sluit de achternaad,
zie hiervoor de tekens op de maatschets. Neem met de rondbreinaald rond de hals 85 steken op en
brei in het rond *3 steken averecht, 2 steken recht, herhaal vanaf *. Minder bij 10- 12 cm hoogte elke
3 steken averecht tot 2 steken averecht, = 68 steken. Brei verder in boordsteek tot 20-22 cm hoogte
en kant alle steken in boordsteek af. Knip voor de franjes draden van 280 cm lengte. Neem voor een
franje 1 draad, vouw deze 3x dubbel en knoop deze dan dubbel onderaan de poncho. Zet eventueel
voor de sier knopen op de naad.

