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Vrijdag patroon
Garen: Amore WS 115 van Borgo de' Pazzi Firenze

BIARRIZ SOFT by
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Gebreide poncho sweater, gemaakt van boven naar beneden, met raglan mouwen.
Gemaakt met het Amore 115 Supersoft Cashmere van Borgo de’ Pazzi
Maten : S tot XXL
BENODIGDHEDEN:
-

AMORE WS 115 supersoft Cashmere van Borgo de’ Pazzi 600-700-750-800-900gr
als volgt:
Wit: 200-250-300-350-400gr
Antraciet grijs: 400-450-450-500-500gr
Het ontwerp kan ook in 1 kleur gemaakt worden zoals je zelf verkiest.

-

Rondbreinaalden 5mm en 6mm met een kabel van 60-80-120cm
De maten van de naalden zijn slechts een indicatie, in geval je meer steken hebt op je proeflapje van
10x10cm, probeer dan een maatje groter. Heb je minder steken probeer dan een maatje kleiner

Stekenproef:10 x 10cm = 15st x 19rijen (tricotsteek)
Maten:

S – M – L – XL – XXL

TIPS : PONCHO – SWEATER :
Het ontwerp is in het rond gebreid met rondbreinaalden van boven naar beneden.
De mouwen zijn ook in het rond gebreid maar met een kleinere draad, de magic loop techniek of met
sokkennaalden.
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INSTRUCTIES
NEK:
Zet 80-84-88-92-96 steken op met naald 5mm en een contrasterende kleur, restjesgaren, brei 2 rijen in ribbelsteek.
Bij het sluiten van de ronde plaats je een stekenmarkeerder (SM) aan het begin van de toer. Brei 2 rijen in
tricotsteek.
Start nu met de grijze Amore 115 supersoft Cashmere en brei 35 toeren in 1/1 ribbelsteek (1R-1AV).
Breng de 2 delen van het werk samen (begin en einde) langs de binnenkant. Je breidt de steken samen tot 1 steek,
je hebt nu een dubbele hals (breng de steken samen vanaf dezelfde kleur, de contrasterende kleur verwijder je
nadat de twee delen aan elkaar bevestigd zijn.
Dit noemen we de donut hals, je kan hierover ook een youtube filmpje bekijken op het youtube kanaal ( Il venerdi
della maglia – Biarriz soft)
SCHOUDERS:
Ga over op naald 6mm en leg al wat stekenmarkeerders klaar, deze heb je zeker nodig.
Brei R en plaats de eerste SM op 13-14-15-16-17s,
brei 13s plaats SM
brei 13-14-15-16-17s plaats SM
brei 1s plaats SM
brei 13-14-15-16-17s plaats SM
brei 13s plaats SM
brei 13-14-15-16-17s plaats SM
Brei 1 toer R
Begin met de meerderingen als volgt:
1e toer:

brei een onzichtbare meerdering langs links, brei 13-14-15-16-17s R, brei onzichtbare meerdering

langs links, brei 13s, brei een onzichtbare meerdering langs rechts, plaats SM, brei 13-14-15-16-17s, brei een
onzichtbare meerdering langs rechts, plaats SM, zet een steek bij, plaats SM, brei een onzichtbare meerdering
langs rechts, brei 13-14-15-16-17, plaats SM, brei een meerdering langs rechts, brei 13s, brei een onzichtbare
meerdering langs links, plaats SM, brei 13-14-15-16-17s, brei onzichtbare meerdering, plaats SM, zet een steek bij
(hoe je dit doet kan je ook weer terugvinden op het youtube kanaal)
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2de toer: brei R
Herhaal toer 1 en 2 in totaal 54-58-62-66-70 keer
Als je in 2 kleuren werkt, doe je een kleurenwissel in toer 26
Na de toeren met de meerderingen wissel je terug naar grijs en werk je nog 10-12-12-14-14 toeren (meerderingen
van toer 5-6-6-7-7 enkel in het midden van de voor- en achterkant van het werk)
BODY-LIJF:
Brei alle steken van de achterkant R, plaats de steken van de mouwen op een wachtnaald.
Zet 8-8-10-10-12s bij, brei alle steken van de voorkant, plaats de steken van de linkermouw op een wachtnaald. Zet
8-8-10-10-12s bij. Brei de overige steken van de achterkant. Plaats een SM in het midden van de 8-8-10-10-12-12
nieuwe steken onder elke mouw. (= 4-4-5-5-5-6 nieuwe steken aan elke kant van de markeerder)
Brei verder in tricotsteek met de grijze kleur.
Tegelijkertijd meerder je om de 2 toeren en dit 17 keer, doe dit enkel bij de centrale raglan aan de voor en
achterkant. Wanneer je 4cm vanaf de armholte hebt, brei je 2 steken samen onder de mouwen, dit doe je 6 keer
elke 8-9-10-11-11 toer. Brei de laatste 17 toeren van deze serie in het wit.
Brei 20 toeren ribbelsteek 1/1 in grijs en zet af.
MOUWEN:
Neem de steken op die je in wacht gezet hebt van 1 kant en brei 33-35-38-40-41 toeren in het grijs, 15-16-17-18-19
toeren in het wit, 17-19-19-20-20 toeren in het grijs.
Minder het aantal steken door 2 steken samen te breien gedurende de hele toer.
Brei met naald 5mm, 20-21-21-22-22 toeren in ribbelsteek 1/1. Sluit de openingen onder armholtes in maassteek
(naaien)
Brei de andere mouw op dezelfde manier
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