5026 – SCHOUDERCAPE VAN MISTY
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: Scheepjes Misty paars (113) 4–5–5 strengen, 3 knopen artikel nummer: 5615/64.
Breinaald nummer 12.
Belangrijk! Brei eerst een proeflapje!
Stekenverhouding: 7 steken en 10 tot 11 naalden in gerstekorrelsteek gebreid, zijn 10 x 10 cm.
Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Ribbelsteek: Alle naalden recht.
Gerstekorrelsteek: 1e naald: *1 steek recht, 1 steek averecht, herhaal vanaf *. 2e en volgende
naalden: Recht boven averecht, averecht boven recht.
Boordsteek: Afwisselend 2 steken recht en 2 steken averecht.
Werkwijze:
Rugpand: Zet 40–44–48 steken op en brei 5 naalden ribbelsteek en verder in gerstekorrelsteek.
Minder vanaf 17 cm hoogte aan beide kanten van elke 2e naald als volgt: Voor maat 36/38: 9 x 1
steek, voor maat 40/42: 7 x 1 en 2 x 2 steken en voor maat 44/46: 6 x 1, 2 x 2 en 1 x 3 steken. Kant bij
30 cm hoogte (als er nog 2x geminderd moet worden aan de zijnaad) voor de hals de middelste 10
steken af en brei beide kanten apart verder. Kant aan halskant nog 1 x 5 steken af in de 2e naald.
Kant na de laatste mindering de laatste steek af.
Rechter voorpand: Zet 24–26–27 steken op en brei 5 naalden ribbelsteek en verder in
gerstekorrelsteek. Brei op 6 en 19 cm hoogte een knoopsgat. Kant hiervoor de 3e steek af en zet
deze er in de volgende naald weer bij op. Minder aan de zijnaad als bij het rugpand. Kant bij 27 cm
hoogte (als er nog 3x geminderd moet worden aan de zijnaad) voor de hals 1 x 10–10–9, 1 x 3 en 1 x
1 steken af in elke 2e naald. Kant na de laatste mindering de laatste steek af.
Linker voorpand: Brei dit in spiegelbeeld, maar zonder knoopsgaten.
Afwerking: Sluit de zijnaden. Neem langs de hals 44 steken op en brei boordsteek. Brei op 5 cm
boordhoogte in het rechtervoorpand nog een knoopsgat. Kant bij 10 cm boordhoogte alle steken in
boordsteek af. Naai de knopen aan.
BARET VAN MISTY
Hoofdomvang: 54–56 cm.
Materiaal: Scheepjes Misty paars (013) 2 strengen. Breinaald nummer 12.
Stekenverhouding: 7 steken en 10 tot 11 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10 x 10 cm. Controleer
dit en gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken: Boordsteek: Afwisselend 2 steken recht en 2 steken averecht. Tricotsteek: Recht
op de goede, averecht op de verkeerde kant.

Werkwijze: Zet 38 steken op en brei 3 naalden boordsteek. Brei verder in tricotsteek, meerder in de
eerste naald als volgt: 2 recht, brei uit de volgende steek 2 steken door 1 maal voor en 1 maal achter
in te steken, herhaal vanaf *, uit de volgende steek 2 steken breien, 1 recht = 73 steken. Brei tot 15
cm hoogte en minder dan als volgt: 1e naald (goede kant): 5 recht, *dubbele overhaling = 2 steken
als bij recht breien samen afhalen, 1 recht breien en de beide afgehaalde steken overhalen, 9 recht,
herhaal vanaf *, eindig met dubbele overhaling, 5 recht. 2e en alle even naalden: Averecht. 3e naald:
4 recht, *dubbele overhaling, 7 recht, herhaal vanaf *, dubbele overhaling, 4 recht. 5e naald: 3 recht,
*dubbele overhaling, 5 recht, herhaal vanaf *, dubbele overhaling, 3 recht. 7e naald: 2 recht,
*dubbele overhaling, 3 recht, herhaal vanaf *, dubbele overhaling, 2 recht. 9e naald: 1 recht,
*dubbele overhaling, 1 recht, herhaal vanaf *, dubbele overhaling, 1 recht. 11e naald: 1 recht, *2
steken recht samenbreien, herhaal vanaf *, 1 recht. Haal door de overige steken een draad, trek aan
en hecht af. Sluit de achternaad.

