& TRICKS

lockdown projectje:
EE n ECH T E #L N K NITSE SSE NTIA L,
DE pr ac h t i ge A D ORA BLE A NNIE !

Ad o ra ble Ann ie Li ef d e!
Al van het allerbegin zit de Adorable Annie in de LN
Knits collecties. Ze is tijdloos, elegant en een cardigan
die eigenlijk niet mag ontbreken in de kleerkast van
de moderne vrouw. Maakt niet uit van welke leeftijd!
Met de Adorable Annie kan je heerlijk opkrullen in de
zetel, genietend van een koffie en een goed boek. Of
je kan ze snel rondslaan om een frisse neus te gaan
halen, want hoewel we nu zoveel mogelijk binnen
moeten blijven, zorgt een blokje om af en toe toch
voor wat extra energie, am I right?
Speciaal voor jullie vroegen we aan onze fantastische
breimama Iris om het patroon van de Adorable Annie
uit te schrijven, zodat je deze klassieker zélf kan breien.
Ben je al aan het breien met de LN alpacawol? Tag
@lnknits in je foto’s en stories! Ik vind het fantastisch
om al jullie werkjes te zien.
Veel breiplezier gewenst! Blijf creëren, maar vooral:
blijf gezond!
Liefs,
LN
3 april 2020

LN’s TIP

A a n d e s lag !

Je kan voor een Adorable Annie ook hetzelfde gewicht
aan 1 ply vitor wol gebruiken, maar zorg er dan voor
dat je telkens 3 ply (met drie draden tegelijk) breit. Voor
maten S en M zal je hiervoor een of twee bolletjes

Maten

moeten opsplitsen in kleinere.

S (M - L)

Wat heb je nodig?
• 500 (550 – 600) g Baby Alpaca Bouclé 2 ply (bv. purple haze)
• 2 breinaalden nr. 5 of rondbreinaald nr. 5 van 80 of 100cm lengte
• 1 maasnaald

WELKE STEKEN GEBRUIK JE?
• Ribbelsteek : alle naalden recht
• Boordsteek 1/1

- naald 1: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht breien

			

- naald 2: brei de steken zoals ze zich voordoen

Alle delen van de vest worden heen en weer gebreid.

STAP 1: het rugpand
Zet voor het rugpand 77 (86-92) steken op en brei 5 naalden boordsteek 1/1. Begin met een
rechte steek.
Brei vervolgens verder in ribbelsteek.
Meerder voor het lijf 6 keer in elke 10e (12e – 14e) naald 1 steek aan elke kant van het werk. Je
hebt dan 89 (98-104) steken op de naald staan.
Brei verder in ribbelsteek tot een totale hoogte van 31 (34 – 36) cm.
Vanaf hier brei je aan elke kant de helft van een mouw. De mouw zal hierdoor een schoudernaad hebben bovenop de mouw.
Meerder hiervoor aan elke kant 3 (3-4) keer 5 (6-5) steken en vervolgens 10 keer 4 steken in elke
2e naald aan elke kant van het werk.
Je hebt 199 (214-224) steken.
Brei 9cm in ribbelsteek zonder meerderingen.
Kant voor de schoudernaden van de mouwen in de volgende naald aan elke kant de eerste 55
(58 – 60) steken af.

Vervolg stap 1
Vanaf hier brei je de schouders en tegelijkertijd de halsuitsnijding.
Om een mooie overgang te hebben, haal je bij elke mindering de eerste steek af zonder te
breien. Dat geeft een langere steek en een mooiere schuining.
Minder voor de schouders aan het begin van elke 2e naald aan elke kant van het werk eerst 8
keer 1 steek, vervolgens 4 (2 – 5) keer 4 (4 – 5) steken en als laatste 1 (3 – 0) keer 5 steken.
Tegelijkertijd brei je de halsuitsnijding bij een totale hoogte van 54 (57 – 60) cm door eerst de
middelste 9 (8 – 8) steken af te kanten en vervolgens aan elke kant van de halsuitsnijding in elke
2e naald 1 keer 2 (4 - 4) steken, 1 keer 0 (2-3) steken en 9 (8 – 8) keer 1 steek te minderen.

Stap 2: De voorpanden
Je krijgt het mooiste resultaat als je de 2 voorpanden tegelijk breit. Dat wil zeggen dat je 2
bolletjes garen gebruikt, voor elk voorpand een. Zo kan je perfect in spiegelbeeld breien en de
meerderingen/minderingen op dezelfde hoogte breien. De sluiting van het vest ligt dan tussen
de 2 panden en de zijnaden aan de buitenranden van de 2 panden.
Zet voor elk voorpand 45 (49-54) steken op.
Brei 5 naalden boordsteek 1/1.
Ga vervolgens verder in ribbelsteek, maar brei de 7 steken aan de kant van de sluiting
(middenvoor) in boordsteek 1/1 verder.
Brei aan de zijnaden de meerderingen voor het lijf zoals beschreven voor het rugpand.
Bij een totale hoogte van 31 ( 34 – 37) cm brei je aan de zijnaden de mouwen op dezelfde
manier als voor het rugpand.
Op dezelfde hoogte brei je de schuine kant voor de hals aan de andere kant van het werk, aan
de kant van de sluiting. Hiervoor brei je minderingen aan de goede kant van het werk door
in elke 6e naald 11 keer 1 steek te minderen net voor de 7 steken boordsteek d.m.v. een
eenvoudige overhaling (1 steek afhalen zonder te breien, 1 steek recht breien en de
afgehaalde steek over de gebreide steek halen) voor het linker voorpand en net na de 7
steken boordsteek d.m.v. 2 steken samen recht breien voor het rechter voorpand.
Brei na de mouwen de schouders aan dezelfde kant op dezelfde manier als het rugpand.
Brei een extra mindering aan de schouders van 1 keer 3 (5 – 8) steken, zodat je enkel de 7
steken boordsteek en een extra steek over houdt. Brei met deze steken verder in boordsteek
tot een hoogte van 15cm. Dit vormt later de halsboord van het rugpand.
Kant alle steken los af.

Stap 3: DE ZAKKEN
Heb je liever geen zakken, sla deze stap dan over. Ook de zakken brei je best samen zodat ook
zij perfect in spiegelbeeld zijn en je niet onnodig hoeft te tellen.
De grootte van de zak en dus ook het aantal steken en de werkwijze is voor alle maten dezelfde.
Zet per zak 34 steken op in ribbelsteek.
Voor de schuining aan de zijnaden, meerder je 3 keer in elke 15e naald 1 steek.
Bij een hoogte van 4 cm, kant je aan de zijnaden (buitenkanten van de zakken) 4 steken af en
brei de rest van de naald verder recht. Zet bij de terugkerende naald deze 4 steken al
breiend terug bij zodat je terug 34 steken op de naald hebt.
Bij een hoogte van 8 cm begin je aan de schuining van de “binnenkanten” door 13 keer 1
steek te minderen aan het begin van elke 2e naald.
Op een hoogte van 18 cm kant je alle steken los af.

Stap 4: De polsboorden
Als laatste deel brei je de polsboorden. Ook deze kan je tegelijk breien.
Zet per polsboord 27 steken op en brei 4 cm boordsteek 1/1.
Kant alle steken los af.

Stap 5: dichtmazen
Naai met de maasnaald de schoudernaden dicht tot aan de pols.
Vervolgens naai je de korte kanten van het 15cm lange boordje voor het rugpand dicht.
Dit boordje naai je op de halsrand van het rugpand. Hiervoor leg je de goede kanten op
elkaar en naai je de randen op elkaar.
Sluit vervolgens de onderarmnaden en de bovenkant van de zijnaad van aan de oksel 8cm
naar beneden.
Op dit punt leg je de de schuine zijnaad van 1 zakdeel met de goede kant op het rugpand.
Naai deze zijnaad van de zak vast op het rugpand van aan de bovenkant van de zak tot aan het
punt waar je de 4 steken afkantte in de zak.
Vouw vervolgens het zakdeel naar de averechte kant of m.a.w. naar de binnenkant van het
vest.
Dit doe je aan beide zijnaden.

Vervolg stap 5
Sluit vervolgens de rest van de zijnaden en neem de 4 resterende centimeters van de zak mee
in deze zijnaad.
Vouw het vest open en leg het zakdeel tegen het voorpand. Goede kant van de zak ligt tegen
de achterkant van het voorpand. Naai de zak rondom tegen het voorpand.
Sluit als laatste het polsboordje, met de korte kanten tegen elkaar, tot een cirkel.
Leg deze cirkel met de goede kant over de goede kant van de mouw en met de naad van de
polsboord gelijk met de ondermouwnaad. Naai de randen op elkaar.
Stop de draadjes zorgvuldig in.

En klaar!

