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5607 Body van Softfun 

Maten: 128/134 – 140/146 – 152/158 

De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld. Indien er één getal staat is dit voor alle 

maten geldig. 

 

Materiaal: Scheepjes Softfun ecru (2426) 4-5-6 bollen, 5 knopen, breinaalden nr. 6 

 

Stekenverhouding: 15 steken en 22 naalden met dubbele draad in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. 

Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden. 

 

Gebruikte steken: 

Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht. 

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

Dubbele gerstekorrelsteek: 

1e naald: *1 steek recht, 1 steek averecht, herhaal vanaf *. 

2e naald: breien zoals de steken zich voordoen. 

3e naald: *1 steek averecht, 1 steek recht, herhaal vanaf *. 

4e naald: breien zoals de steken zich voordoen. 

Herhaal deze 4 naalden. 

Kabel over 10 steken voor rechtervoorpand: 

1e naald (verkeerde kant): averecht. 

2e en 3e naald: tricotsteek. 

4e naald: zet 5 steken op een hulpnaald voor het werk, brei 5 

steken recht, dan de 5 steken van de hulpnaald recht breien. 

5e t/m 8e naald: tricotsteek. 

Herhaal deze 8 naalden. 

Kabel over 10 steken voor linkervoorpand: brei als de kabel voor het rechtervoorpand, maar kabel in 

de 4e naald in spiegelbeeld als volgt: zet 5 steken op een hulpnaald achter het werk, brei 5 steken 

recht, dan de 5 steken van de hulpnaald recht breien. 

 

Werkwijze: 

Rugpand: Zet met dubbele draad 52-56-60 steken op en brei 4  cm boordsteek. Brei verder in 

tricotsteek. Minder bij 19-21-23 cm hoogte voor de armsgaten afwisselend 10-11-12x1 steek aan 

beide kanten van elke 2e naald en 3x1 steek aan beide kanten van elke 4e naald. Minder als volgt: 1 

kantsteek, 1 overhaling (=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. Laat de 

overige 26-28-30 steken rusten. 

 

Rechtervoorpand: Zet met dubbele draad 25-27-29 steken op en 

brei de 1e naald op de verkeerde kant als volgt: 12-14-16 steken boordsteek, 2 steken recht, 10 

steken kabel, 1 kantsteek. Brei in deze indeling verder tot 5 cm hoogte, brei dan boven de 12-14- 16 

steken boordsteek verder in dubbele gerstekorrelsteek. De kabel en averechte steken doorbreien. 

Minder bij 20-22-24 cm hoogte aan de rechterkant als volgt: brei de kantsteek, de kabel, de 2 steken 

averecht, 1 overhaling en brei de naald uit. Herhaal deze mindering nog 7-8-9x in elke 2e naald. Kant 

bij 24-26-28 cm hoogte aan de linkerkant voor het armsgat 5x2 steken af in elke 2e naald en 

aansluitend nog 6-7-8x1 steek in elke 2e naald. Kant de laatste steek af. 

Linkervoorpand: Brei het rechtervoorpand in spiegelbeeld.  



 

 

Sluitbiezen en kraag: Zet voor de rechter sluitbies met dubbele draad 10 steken op en brei 

boordsteek. Brei op 5, 15-16-17, 25-27-29 en op 35-38-41 cm hoogte een knoopsgat. Kant voor een 

knoopsgat de 5e steek af en zet deze er in de volgende naald weer bij op. Meerder bij 20-22-24 cm 

hoogte aan de linkerkant afwisselend 6x1 steek in elke 4e naald en 2-3-4x1 steek in elke 2e naald. 

Laat bij 34-37-40 cm hoogte de steken rusten. Brei de linker sluitbies in spiegelbeeld, maar zonder 

knoopsgaten. Brei nu voor de kraag als volgt: brei de steken van de rechter sluitbies, zet 13-14-15 

nieuwe steken op de naald erbij, brei de steken van het rugpand, maar minder hierin 1 steek, zet 

weer 13-14-15 nieuwe steken op de naald erbij en brei de steken van het linkervoorpand, = 87-93-99 

steken. Brei over alle steken nog 8-9-10 cm boordsteek. Kant in boordsteek af. 

 

Afwerking: Naai de sluitbiezen vanaf de onderkant glad langs de voorpanden, hierbij de nieuw 

opgezette steken niet vastnaaien. Sluit de zijnaden vanaf de armsgaten, de voorpanden zijn 5 cm 

langer. Naai de knopen aan.  


