110 – JAS VAN KID MOHAIR EN SOFTFUN
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 Kid Mohair blauw (6542) 7-7-8 bollen, Softfun multi (2703) 1 bol, Softfun
limegroen (2531) 1 bol, 4 knopen, breinaalden nr. 4 ½, haaknaald nr. 3 ½.
Stekenverhouding: 15 steken en 24 naalden met Kid Mohair en breinaalden nr. 4 ½ in tricotsteek
gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Ribbelsteek: alle naalden recht.
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.
Motieven: haak met Softfun ca. 60 cm lange koordjes, vorm deze tot een motief (zie foto) en naai
deze naar eigen inzicht verspreid over de jas.
Werkwijze: De jas wordt gebreid met Kid Mohair en de motieven worden gehaakt met Softfun.
Rugpand: Zet 80-86-92 steken op en brei 4 cm ribbelsteek. Brei verder in tricotsteek tot 113 cm
hoogte. Kant voor de hals de middelste 16 steken af en brei beide kanten apart verder. Kant aan de
halskant in de 2e volgende naald nog 7 steken af. Kant bij 115 cm hoogte de overige 25-28-31 steken
af voor de schouders.
Rechtervoorpand: Zet 43-46-49 steken op en brei 4 cm ribbelsteek. Brei verder in de volgende
indeling: 6 steken ribbelsteek voor de sluitbies en 37-40-43 steken tricotsteek. Brei op 56, 66, 76 en
86 cm hoogte een knoopsgat. Kant voor een knoopsgat de 4e steek af en zet deze er in de volgende
naald weer bij op. Minder bij 87 cm hoogte voor de schuine kant van de hals 1 steek. Maak hiervoor,
na de 6 steken ribbelsteek, een mindering (= 1 steek afhalen, 1 steek recht breien en de afgehaalde
steek overhalen). Herhaal deze mindering nog 11x in afwisselend elke 4e en 6e naald. Zet bij 115 cm
hoogte de 6 steken van de sluitbies op een stekenhouder en kant de overige 25-28-31 steken af voor
de schouder.
Linkervoorpand: brei het rechtervoorpand in spiegelbeeld, maar zonder knoopsgaten. Minderingen
voor de hals: brei de naald tot er nog 8 steken op de linkernaald staan, 2 steken recht samen breien,
6 steken ribbelsteek.
Mouwen: Zet 32-34-36 steken op en brei 4 cm ribbelsteek. Brei verder in tricotsteek en meerder voor
de mouwwijdte 10-11-12x aan beide kanten van elke 9e-8e-7e naald 1 steek, = 52-56-60 steken. Kant
bij 44 cm hoogte alle steken af.
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem de steken van de stekenhouder van het rechtervoorpand
op de naald, zet aan de kant van de schouder 1 steek op de naald erbij voor het vastnaaien, en brei
nog 10 cm ribbelsteek. Brei op de stekenhouder van het linkervoorpand hetzelfde tot dezelfde
lengte. Maas of naai beide delen aan elkaar. Naai de bies in de achterhals. Zet de mouwen over 3436-38 cm aan, het midden van de mouw komt tegen de schoudernaad. Sluit de mouw- en zijnaden.
Haak motieven van Softfun multi en limegroen en naai deze verdeeld over de jas (zie foto). Naai de
knopen aan.

