5614 – PONCHO VAN ROMA BIG EN FORMOSA
Maten: 36/40–42/46. De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld. Indien er één getal
staat is dit voor beide maten geldig.
Materiaal: Scheepjes Roma Big donkerblauw (11) 2 bollen, Formosa grijsblauw (1) 5–6 bollen,
breinaalden nummer 9.
Stekenverhouding: 9 steken en 12 naalden in tricotsteek en lussenpatroon gebreid, zijn 10 x 10 cm.
Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Lussenpatroon (deelbaar door 2):
1e naald (verkeerde kant): recht.
2e naald: *1 recht, 1 recht en de steek op de linkernaald houden, draad voor de naald halen, om de
duim halen en een lus van ongeveer 4 cm maken, draad achter naald brengen en brei de steek op de
linkernaald nogmaals, de steek af laten glijden, 1 omslag, de 2 gebreide steken over de omslag halen
(= 1 lus), herhaal vanaf * tot laatste 2 steken, 2 recht.
3e naald: Recht.
4e naald: 2 recht, *1 lus, 1 recht, herhaal vanaf * tot eind.
Herhaal steeds deze 4 naalden.
Lussenpatroon in ronde toeren: brei de 1e en 3e toer: averecht, 3e toer: als boven beschreven, 4e
toer: *1 lus, 1 recht, herhaal vanaf *.
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.
Werkwijze:
De poncho wordt in 4 gelijke delen gebreid en daarna aan elkaar genaaid.
Zet 26-28 steken op met Formosa en brei 10 cm lussenpatroon, minder in de laatste teruggaande
naald 1 steek. Brei verder met Roma Big in tricotsteek en minder vanaf de lussensteek 6-7x1 steek
aan beide kanten van elke 6e-5e naald. Brei bij 44-45 cm hoogte, in de laatste teruggaande naald, de
middelste 2 steken averecht samen en zet de steken op een hulpnaald. Brei nog 3 gelijke delen.
Afwerking: Brei met Formosa in lussenpatroon de delen aan elkaar, begin met de 2e patroonnaald.
Elke laatste steek van elk deel samenbreien met de eerste steek van het volgende deel. In het
midden van het laatste deel 1x 2 steken samenbreien, = 44 steken totaal. Brei verder in
lussenpatroon in heen- en teruggaande naalden. Brei na ca. 7 cm 2x een 1e of 3e patroonnaald en
brei aan de andere kant verder in lussenpatroon, dit voor de omslag van de col naar buiten. Brei tot
20 cm hoogte van de col en kant soepel af. Sluit alle naden. Sla de col naar buiten om.

