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PONCHO VOOR KLEIN EN GROOT & COLSJAAL

BABY/KIND:
STEKENVERHOUDING
MAAT-CL
MAAT-LEEFTIJD
AFMETINGEN
HOEVEELHEID GAREN
BREINAALD

Ca 17-18 st x 26 naalden tricost op breinaald nr 4,5 = 10x10 cm
74-86 cl
6-18 maanden
2 delen á ca 17-18 x 41 cm (+ franjes van ca 6 cm)
Ca 80 g (kl 46207, groen/geel)
4,5-5 mm

MATERIAAL
GARENALTERNATIEF

Cookie (100% Acryl, bolus ca 200 g = 600m)
Garengroep nr 5 (Opgelet! De hoeveelheid garen en de form kan
afwijken bij het kiezen van een andere kwaliteit)

VOLWASSEN:
STEKENVERHOUDING
MAAT
AFMETINGEN
HOEVEELHEID GAREN
BREINAALD
HAAKNAALD

Ca 13 st x 20 naalden tricost op breinaald nr 7 = 10x10 cm
XS-M(L-2XL)
2 delen a ca 40 x 80 (50 x 100) cm (+ franjes van ca 15 cm)
Ca 200(300) g zonder franjes (kl 46205, blauw/zwart)
Franjes ca 100 g
7 mm
5 mm

COLSJAAL:
STEKENVERHOUDING
AFMETINGEN
HOEVEELHEID GAREN
BREINAALD

Ca 13 st x 20 naalden tricost op breinaald nr 7 = 10x10 cm
Breedte ca 55 cm Omtrek ca 140 cm
Ca 200 g (kl 46205, blauw/zwart)
7 mm
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• Lees eerst het hele patroon door om onduidelijkheden te vermijden.
• Markeer de gekozen maat met een gekleurde pen zodat het makkelijker is het patroon te volgen.
• Brei/haak altijd een proeflap: Wij raden aan om eerst een proeflap van 12 x 12 cm te breien/haken om de steekverhouding
te kontrolleren. Kies evt. een dikkere of dunnere naald om de juiste steekverhouding te krijgen.

AFKORTINGEN

av = averecht, r = recht, kantst = kantsteek, st = steek, nld = naald, tricotst = tricotsteek, ribbelst = ribbelsteek

BABY/KIND
PONCHO

Deel A: Zet 32 st op met nld 4,5-5 mm. Brei ribbelst tot een hoogte van ca 41 cm. Kant af in r st.
Deel B: Zet 32 st op met nld 4,5-5 mm. Brei 3 nld ribbelst. Brei daarna verder in tricotst maar brei de eerste en de laatste
3 st in ribbelst. Brei tot een hoogte van 39 ½ cm. Eindig met 3 nld ribbelst. Kant af in r st.

AFWERKING

Naai de delen aan elkaar als volgt: Meet ca 17-18 cm langs de ene lange zijkant van deel A en markeer. Naai de korte
kant van deel B tegen de markering van deel A (zie tekening). Doe hetzelfde met deel B.
Franjes: Knip ca 16 cm lange draden. Neem 4 draden en vouw ze dubbel, steek ze dubbelgevouwen door 1 st in het
breiwerk, steek de losse einden door de lus en trek aan. Knoop franjes in iedere 3:de st.

DAMES
PONCHO

Deel A: Zet 52(62) st op met breinld 7 mm en brei alle nld ribbelst. Brei tot een hoogte van ca 80 (100) cm (iets gestrekt).
Kant af.
Deel B: Brei als deel A. Kant af.

AFWERKING

Naai de delen aan elkaar als volgt: Meet ca 47 cm langs de ene lange zijkant van deel A en markeer. Naai de korte kant
van deel B tegen de markering van deel A (zie tekening). Doe hetzelfde met deel B.
Franjes: Knip ca 35 cm lange draden. Neem 8 draden en vouw ze dubbel, steek ze dubbelgevouwen door 1 st in het
breiwerk, steek de losse einden door de lus en trek aan. Knoop franjes in iedere 3:e st. Haak één rij vaste steken rond
de hals met haaknaald 5.

COLSJAAL

Zet 65 st op met breinld 7 mm. Brei tricotst tot dat het garen op is. OBS! Vergeet niet wat garen over te houden voor
het afkanten en het in elkaar naaien van de col. Kant alle steken af en naai de afgekante kant en de opzetkant aan elkaar.
Werk losse draden weg.
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