5645 Top van Sicilia / Felina / Roma Big Rainbow
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 Sicilia of Felina of Roma Big Rainbow blauw/kerrie (6) 5-5-6 bollen, breinaalden
nr. 8 en 9, eventueel haak-en-ogen.
Stekenverhouding: ca. 9 steken en 13 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en
gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant. Kabel over 9 steken: 1e en 2e naald:
tricotsteek. 3e naald: zet 3 steken op een kabelnaald achter het werk, brei de volgende 3 steken
recht, brei dan de 3 steken van de kabelnaald recht, 3 steken recht. 4e t/m 8e naald: tricotsteek. 9e
naald: 3 steken recht, zet 3 steken op een kabelnaald voor het werk, brei de volgende 3 steken recht,
brei dan de 3 steken van de kabelnaald recht. 10e t/m 12e naald: tricotsteek. Herhaal deze 12
naalden.
Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht.
Patroonsteek: brei volgens telpatroon. Alleen de heengaande naalden zijn aangegeven, de
teruggaande naalden averecht breien, de eerste omslag averecht, de tweede omslag recht breien. +
= kantsteek, > = 2 steken recht samenbreien, o = omslag, < = 1 steek afhalen, 1 steek recht en de
afgehaalde steek overhalen.
Werkwijze:
Rugpand: Zet 39-44 steken op met naalden nr. 8 en brei 5 naalden tricotsteek en 1 naald averecht op
de goede kant. Brei verder met naalden nr. 9. Brei nog 5 naalden tricotsteek en verder in de volgende
indeling: 1 kantsteek, 1-2 steken recht, *op de volgende 6 steken de kabel breien hierbij in de eerste
naald tussen deze 6 steken verdeeld 3 steken meerderen, 1 steek averecht, 1-2 steken recht, 1 steek
averecht, herhaal vanaf *, eindig met 1 kantsteek. Minder bij 25 cm hoogte, in de laatste
teruggaande naald, de 9 steken kabel weer tot 6 steken door 3x2 steken samen te breien. Brei verder
in boordsteek tot 31 cm hoogte, meerder in de laatste teruggaande naald verdeeld tot 46-50 steken.
Brei verder in patroonsteek. Meerder 2x1 steek aan beide kanten van elke 15 cm. Kant bij 70 cm
hoogte alle steken af.
Voorpand: Brei als het rugpand tot 31 cm hoogte. Brei verder in patroonsteek. Kant de middelste 2
steken af en brei beide kanten apart verder. Meerder aan de zijnaden als bij het rugpand. Kant bij 61
cm hoogte voor de hals, vanaf middenvoor, 2x2 en 2x1 steek af in elke 2e naald. Kant de steken voor
de schouders op dezelfde hoogte af als bij het rugpand.
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem langs de hals ca. 35 steken op en brei 1 naald boordsteek.
Kant in boordsteek af. Brei langs de voorpanden eenzelfde rand over ca. 25 steken. Neem voor de
armsgaten over 56-58 cm, met de schoudernaad in het midden, ca. 48-50 steken op en brei 1 naald
boordsteek. Kant af. Sluit de zijnaden. Vouw de onderkant op de ribbel naar binnen en zoom rekbaar
tegen.

