
  



131 – JAS VAN SILVI 

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 Silvi mosgroen (16) 10-10-11 bollen, 4 knopen, breinaalden nr. 8. 

Stekenverhouding: 10 steken en 15 naalden in averechte tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. 

Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Ribbelsteek: alle naalden recht. 

Kabel: brei volgens teltekening. Alleen de heengaande naalden zijn aangegeven, de teruggaande 

naalden breien zoals de steken zich voordoen. Open ruitje = recht, = zet 3 steken op een hulpnaald 

voor het werk, brei de volgende 3 steken recht, dan de 3 steken van de hulpnaald recht breien, = zet 

3 steken op een hulpnaald achter het werk, brei de volgende 3 steken recht, dan de 3 steken van de 

hulpnaald recht breien. 

Gekruiste steken: brei in elke heengaande naald de 2e steek voor de 1e steek langs recht, brei de 1e 

steek recht en laat beide steken afglijden. In de teruggaande naald deze steken averecht breien. 

Averechte tricotsteek: averecht op de goede, recht op de verkeerde kant. 

Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht. 

Werkwijze: Het bovendeel wordt overdwars gebreid en begint met de linkermouw. 

Zet 22 steken op en brei 8 cm boordsteek, meerder in de laatste teruggaande naald verdeeld tot 28 

steken. Brei verder in de volgende indeling: 1 kantsteek, 9 steken kabel, 3 steken averechte 

tricotsteek, 2 gekruiste steken, 3 averechte tricotsteken, 9 steken kabel, 1 kantsteek. Meerder voor 

de mouwwijdte 17-18-19x aan beide kanten van elke 3e naald 1 steek, = 62-64-66 steken. Brei de 

gemeerderde steken in de volgende indeling: brei aan beide kanten naar de zijkanten toe de kabels, 

3 steken averechte tricotsteek, 2 gekruiste steken, 3 steken averechte tricotsteek, 9 steken kabel. Zet 

bij 48 cm hoogte aan beide kanten 8 steken op de naald erbij (= 78-80-82steken) en brei naar de 

zijkanten toe nog 3 steken averechte tricotsteek, 2 gekruiste steken, 4 steken averechte tricotsteek. 

Brei verder tot 61-63-65 cm hoogte. Splits het werk voor de hals. Brei de 39-40-41 steken van het 

rugpand en laat deze steken rusten. Kant voor de hals van het voorpand 2 steken af. Kant aan de 

halskant nog 1x in de 2e naald 2 steken af en 3x in elke 2e naald 1 steek. Brei tot 69-71-73 cm 

hoogte. Kant de steken van het voorpand af. Zet opnieuw 32-33-34 steken op, en brei het patroon 

door, maar sla 6 naalden kabel over. Meerder in de 4e naald weer 1 steek voor de hals, en in elke 

volgende 2e naald nog 2x 1 steek en 2x 2 steken. Laat de 39-40-41 steken van het voorpand rusten. 

Brei nu verder op de steken van het rugpand, begin vanaf de hals in een teruggaande naald. Kant in 

de 1e naald voor de hals 1 steek af en in de 4e volgende naald nogmaals een steek. Meerder bij 77-

79-81 cm hoogte voor de hals weer 1 steek en in de 4e volgende naald nogmaals 1 steek. Brei verder 

tot 81-83-85 cm hoogte (tot dezelfde kabelnaald als het voorpand) en brei over alle steken verder tot 

94-98-102 cm hoogte. Kant aan beide kanten 8 steken af en brei de mouw in spiegelbeeld, dat wil 

zeggen, minder waar in de linkermouw gemeerderd is. Minder bij 134-138-142 cm hoogte verdeeld 

over de naald 8 steken en brei op de overige 22 steken nog 8 cm boordsteek. Kant in boordsteek af. 

Onderdeel: Dit deel wordt in één geheel gebreid. Zet 104-112-120 steken op en brei 7 naalden 

ribbelsteek. Brei verder in de volgende indeling: 1 kantsteek, brei op de volgende 7 steken de 9 

steken kabel meerder hiervoor tussen de 7 steken 2 steken, 2 steken averechte tricotsteek 2 

gekruiste steken, 2 steken averechte tricotsteek, brei op de volgende 7 steken de 9 steken kabel 



meerder hiervoor tussen de 7 steken 2 steken, 8-10-12 steken averechte tricotsteek, *op de 

volgende 7 steken de kabel (meerderen), 2 steken averechte tricotsteek, 2 gekruiste steken, 2 steken 

averechte tricotsteek, herhaal vanaf * nog 2x, op de volgende 7 steken de kabel (meerderen), 8-10-

12 steken averechte tricotsteek, op de volgende 7 steken de 9 steken kabel, 2 steken averechte 

tricotsteek, 2 gekruiste steken, 2 steken averechte tricotsteek, op de volgende 7 steken de 9 steken 

kabel (meerderen), 1 kantsteek, = 120-128-136 steken. Minder 3x in elke volgende 16e naald in de 

banen van 8-10-12 steken averechte tricotsteek 2 steken. Minder door naast beide kabels 2 steken 

averecht samen te breien. Kant bij 45 cm hoogte alle steken af, hierbij boven elke kabel verdeeld 2x 2 

steken recht samen breien. 

Afwerking: Sluit van het bovendeel de mouw- en zijnaden. Neem langs de hals 37 steken op en brei 7 

cm boordsteek. Kant in boordsteek af. Naai het onderdeel aan het bovendeel. Neem langs het 

linkervoorpand 87 steken op en brei 7 naalden ribbelsteek. Brei langs het rechtervoorpand eenzelfde 

bies met in de 4e naald in het bovendeel en boord verdeeld 4 knoopsgaten. Kant voor een knoopsgat 

1 steek af en zet deze er in de volgende naald weer bij op. Naai de knopen aan. 

  



 


