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Maat: S (M-L)

Rechte tricotsteek met 1 draad. 1ste naald: 
Brei alle steken recht. 2e naald: brei alle ste-
ken averecht. Herhaal steeds deze 2 naalden.

Stekenverhouding: 
10 x 10 cm = 19 steken x 28 naalden.

Boordsteek 1/1 met 2 draden. 1ste naald: 
afwisselend 1 steek recht, 1 steek averecht. 
2de en al de volgende naalden: brei de steken 
zoals ze zich voordoen, recht boven recht, 
averecht boven averecht.

BREEZY BELLA
Dit heb je nodig:
Wol: Vitor 270 (290-310) gr 
(3 (3-4) bollen)
Breinaald: 5 mm
Hulpnaald: 5 mm
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ZO MAAK JE HET

RUGPAND 

Zet 116 (122-128) steken op met 2 draden en brei 1,5 cm 
boordsteek 1/1. Brei verder in rechte tricotsteek met 1 draad.
Bij 28 (30-32) cm totale hoogte, markeer met een draadje de 
armuitsnijding. Minder bij 46 (49-52) cm totale hoogte voor 
de schouder, aan beide zijden, kant iedere 2de naald 7 x 4, 1 x 
5 (4 x 4, 4 x 5 - 1 x 4, 7 x 5) steken. Zet tegelijk bij 48 (51-54) 
cm totale hoogte voor de hals de 40 middelste steken op de 
hulpnaald en brei verder aan 1 kant. Zet iedere 2de naald 5 x 
1 steken bij op de hulpnaald. Brei de andere kant in spiegel-
beeld. Brei 2 cm 1/1 rib over de 50 steken van de hulpnaald 
met naald, 5 mm en 2 draden.

VOORPAND

Brei zoals het rugpand tot 43 (46-49) cm voor de hals. Zet de 
24 middelste steken op de hulpnaald. Brei verder aan 1 kant, 
zet iedere 2de naald nog 13 x 1 steek bij. Kant bij 46 (49-52) 
cm hoogte voor de schouder, aan beide zijden iedere 2de naald 
7 x 4, 1 x 5 (4 x 4, 4 x 5 - 1 x 4, 7 x 5) steken af. Brei de andere 
kant in spiegelbeeld. Brei 2 cm 1/1 rib over de 50 steken van de 
hulpnaald met naald 5mm en 2 draden.
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MOUWEN

Zet 42 (46-50) steken op met 2 draden in boordsteek 1/1 en 
brei 1,5 cm. Brei verder met 1 draad in tricotsteek en meer-
der aan beide zijden 9 x 1 steek iedere 12de naald. Bij 44,5 
(45,5-46,5) cm hoogte minder aan beide zijden 10 x 1 steek 
iedere 2de naald. Kant bij 50 (51-52) cm hoogte, de resterende 
steken af.

AFWERKING

Sluit de schoudernaden, sluit de mouwnaden en de zijnaden, 
zet de mouwen in.
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