
  



127 – JAS VAN LUCA 

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 Luca beige (05) 6-6-7 bollen, verschillende soorten knopen, sierband, haak- en 

oogjes, breinaalden nr. 5 – 5 ½. 

Stekenverhouding: 18 steken en 22 naalden 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. 

Werkwijze: 

Rugpand: Zet 92-98-106 steken op en brei 5 naalden ribbelsteek. Brei verder in tricotsteek en minder 

5x aan beide kanten van elke volgende 22e naald 1 steek, = 82-88-96 steken. Kant bij 57 cm hoogte 

voor de armsgaten aan beide kanten 3 steken af en aan beide kanten van elke volgende 2e naald nog 

1x2 en 1-2-3x1 steek. Kant bij 74-75-76 cm hoogte voor de hals de middelste 14-16-18 steken af en 

brei beide kanten apart verder. Kant aan de halskant in de 2e volgende naald nog 8 steken af. Kant 

de overige 20-21-23 steken voor de schouders af op 76-77-78 cm hoogte. 

Rechtervoorpand: Zet 46-49-53 steken op en brei 5 naalden ribbelsteek en brei hierna verder in de 

volgende indeling: 4 steken ribbelsteek, 42-45-49 steken tricotsteek. Minder aan de zijnaad en voor 

het armsgat als bij het rugpand. Kant bij 67-68-69 cm hoogte voor de hals 2 steken af. Minder in elke 

2e volgende naald nog 5-6-7x2 en 3-2-1x1 steek. Kant de overige 20-21-23 steken voor de schouder 

op dezelfde hoogte af als bij het rugpand. 

Linkervoorpand: Brei het rechtervoorpand in spiegelbeeld.  

Mouwen: Zet 38-40-42 steken op en brei 5 naalden ribbelsteek. Brei verder in tricotsteek en meerder 

voor de mouwwijdte 13-14-14x1 steek aan beide kanten van elke volgende 7e naald, = 64-68-70 

steken. Kant voor de mouwkop bij 47 cm hoogte aan beide kanten 3 steken af. Kant hierna aan beide 

kanten van elke 2e naald nog 1x2, 6-7-8x1, 1x2 en 1x3 steken af. Kant de overige 32-34-34 steken af. 

Afwerking: Rijg op het rechtervoorpand met een contrasterende kleur draad een lijn van 32 cm 

hoogte middenvoor naar 49 cm hoogte aan de zijnaad (zie maatschets). Rijg nog 3 draden daarboven 

met een tussenruimte van 10 cm. Rijg deze draden op het linkervoorpand in spiegelbeeld. Sluit de 

schoudernaden. Neem langs de hals 81 steken op en brei 5 naalden ribbelsteek, minder hierbij 2x in 

elke 2e naald aan beide kanten van elke 2e naald 1 steek. Kant af. Zet de mouwen aan, het midden 

van de mouw komt tegen de schoudernaad. Sluit de mouw- en zijnaden. Naai de knopen aansluitend 

op de lijnen, laat hierbij de 4 steken ribbelsteek vrij. Naai het sierband op de 4 steken ribbelsteek 

langs de voorpanden en hals. Naai eventueel haak- en oogjes langs de bovenste 40 cm van de 

voorpanden. 

  



 

 


