
 

  



5624 – Poncho van Ambiance 

Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46 

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

maten geldig.  

Materiaal: Ambiance blauw (125) 6-6-7 bollen, breinaalden nr. 7, 8, 9 en 10, rondbreinaald nr. 7 

Stekenverhouding: 11 steken en 15 naalden met naalden nr. 7 in averechte tricotsteek gebreid, zijn 

10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Averechte tricotsteek: averecht op de goede, recht op de verkeerde kant. 

Kabel over 20 steken: brei volgens teltekening. Alleen de heengaande naalden zijn aangegeven, de 

teruggaande naalden breien zoals de steken zich voordoen. Open hokje = tricotsteek, x = averecht, 

= zet 3 steken op een hulpnaald voor het werk, brei de volgende 3 steken recht, dan de 3 

steken van de hulpnaald recht breien, = zet 1 steek op een hulpnaald achter het werk, brei 

de volgende 3 steken recht, dan de steek van de hulpnaald averecht breien, = zet 3 steken 

op een hulpnaald voor het werk, brei de volgende steek averecht, dan de 3 steken van de hulpnaald 

recht breien. 

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

Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht. 

Werkwijze: 

Rugpand: Zet 44-48-52 steken op met naalden nr. 7 en brei 1 naald recht (= verkeerde kant). Brei 

verder in de volgende indeling: 12-14-16 st. averechte tricotsteek, 20 st. kabel, begin hierbij met de 

11e naald op de teltekening, 12-14-16 st. averechte tricotsteek. Zet voor de ronding aan het einde 

van elke naald 6x3, 6x2 en 12x1 steek op de naald erbij, = 86-90-94 st. totaal. Brei de gemeerderde 

steken in averechte tricotsteek. Minder hierna aan beide kanten 4-2-0x1 steek in elke 4e naald en 24-

28-32x1 steek in elke 2e naald. Zet bij 63 cm hoogte voor de hals de overige 30 steken op een 

hulpnaald.  

Voorpand: Brei als het rugpand tot 40 cm hoogte, = 56 naalden. Het pand wordt nu in 2 delen verder 

gebreid. Brei hiervoor tot 4 steken voor het midden van de kabel. Brei nu voor de sluitbies 1 recht, 1 

averecht, 1 recht, 1 averecht en meerder 1 steek recht, de verdere steken in patroon breien. Na de 

64e naald van de kabel op de laatste 6 steken van de kabel doorbreien in tricotsteek. Kabel deze 6 

steken in de 23e en 27e naald en de 13e en 17e naald van de teltekening. Als er nog 16 steken op de 

naald staan, deze op een hulpnaald zetten. Brei de andere kant in  spiegelbeeld. 

Afwerking: Sluit de zijnaden. Zet de steken van de hulpnaalden op de naalden nr. 7 en brei 

boordsteek, meerder in de 1e naald verdeeld 5 steken, = 67 steken. Brei 8 naalden met naalden nr. 7, 

8 naalden met naalden nr. 8 en 8 naalden met naalden nr. 9. Kant  met naalden nr. 10 in boordsteek 

af. Naai voor de sluiting van de hals eventueel een haak-en oog- aan. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


