Versie 3

92196. PONCHO VOOR KLEIN EN GROOT & COLSJAAL
MATERIAAL Cookie (100% Acryl, bolus ca 200 g = 600m)
GARENALTERNATIEF Garengroep nr 5 (Opgelet! De hoeveelheid garen en de form kan afwijken bij het kiezen van een andere kwaliteit)
BABY/KIND:
STEKENVERHOUDING Ca 17-18 st x 26 naalden tricost op breinaald nr 4,5 = 10x10 cm
MAAT-CL 74-86 cl
MAAT-LEEFTIJD 6-18 maanden
AFMETINGEN 2 delen &aacute; ca 17-18 x 41 cm (+ franjes van ca 6 cm)
HOEVEELHEID GAREN Ca 80 g (kl 46207, groen/geel)
BREINAALD 4,5-5 mm
VOLWASSEN:
STEKENVERHOUDING Ca 13 st x 20 naalden tricost op breinaald nr 7 = 10x10 cm
MAAT XS-M(L-2XL)
AFMETINGEN 2 delen a ca 40 x 80 (50 x 100) cm (+ franjes van ca 15 cm)
HOEVEELHEID GAREN Ca 200(300) g zonder franjes (kl 46205, blauw/zwart) Franjes ca 100 g
BREINAALD 7 mm
HAAKNAALD 5 mm
COLSJAAL:
STEKENVERHOUDING Ca 13 st x 20 naalden tricost op breinaald nr 7 = 10x10 cm
AFMETINGEN Breedte ca 55 cm Omtrek ca 140 cm
HOEVEELHEID GAREN Ca 200 g (kl 46205, blauw/zwart)
BREINAALD 7 mm

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 40-41 (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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Tips & Advies
Om vragen te voorkomen lees eerst het hele patroon goed door.
Stekenverhouding: Brei of haak altijd eerst een proeflapje om de zien of de stekenverhouding klopt. Klopt deze niet probeer dan dikkere of
dunnere naalden. Klopt de stekenverhouding niet kan dit de vorm en maat van het project beïnvloeden.
Markeren: Markeer met bijvoorbeeld een pen de maat die u breit of haakt voor het gehele project, dan is het beschrijving makkelijker te
volgen.
Diagram: Overzichtelijker wordt het tijdens het werken als een liniaal wordt gebruikt om aan te geven aan welke regel in het diagram
gewerkt wordt.
Bewegingsruimte in het kledingstuk kan verschillen afhankelijk van het type en de vorm van het stuk. Om de juiste maat te vinden raden wij
u aan eerst dicht op uw lichaam uw maten op te meten. Daarna beslist u zelf welke maat u wilt maken voor uw kledingstuk en hoeveel
bewegingsruimte u wilt. De schetsen in het patroon met afmetingen kunnen u helpen in uw keuze.
Breien met meerdere kleuren/ Fair Isle: Neem de draad die achter het werkstuk loopt regelmatig mee door deze rond de draad waarmee
gewerkt wordt te draaien, zodra er meer dan 3 -4 steken achter elkaar in dezelfde kleur worden gebreid. Dit is om te voorkomen dat er
lange losse draden op de achterkant van het werkstuk ontstaan. Moet dit meerdere opeenvolgende toeren gebeuren, vermijd dan om dit
steeds op dezelfde plek te doen.
Alternatieve wol keuzes: Let op dat als u andere wol gebruikt dan in het voorbeeld dan heeft dit invloed op het eindproduct. (Ook als een
garen gebruikt wordt in dezelfde garengroep)
Tips voor hand geverfde garens: Koop bij het beginnen van het project voldoende garen omdat het vaak kan verschillen van kleur tussen de
verschillende verfbaden. Wissel de bolletjes met elkaar per toer dan vallen eventuele kleurenwisselingen tussen de bollen niet op.
Blokken en wassen. Kleuren kunnen in de was doorlopen als het te lang vochtig is. Let extra op met kleuren met hoog contrast. Maak het
werkstuk vochtig, graag met een spuitflesje, druk voorzichtig het overschot aan water eruit door het werkstuk in een handdoek te rollen.
Leg het werkstuk plat en laat het drogen, span het eventueel op in de grote van de aangegeven maten.

Afkortingen
Breien en Haken:
Afw: afwisselend (elke tweede toer), afh: afhalen, afk: afkanten, AK: Averechtse kant, ai: achter insteken, in de achterste lus insteken, av.:
averecht,Dstk: Dubbele stokje, gedr.: achter insteken, gedraaid breien, GK: goede kant, herh: herhalen, HK: hoofdkleur, Hstk: Halve stokje,
HV:Halve vaste, Ksteek: kantsteek, kl.: kleur, kab: kabel, k.n.: kabelnaald, L: losse, LLM: naar links leunende meerdering: steek linker naald
van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een rechte steek, LLM2: Naar links leunende
meerdering 2 steken: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een
rechte steek, haal deze niet af, brei in de achterkant van dezelfde steek nogmaals, haal af, 2 steken gemeerderd, LLAV: Naar links leunende
averechte meerdering: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een
averechte steek. m: markeerder, m.overh.: markeerder verplaatsen van de linker naald naar de rechter naald, mind: minderen/mindering,
M1: maak 1 = meerderen door verbindingslus op te halen, ribst: ribbelsteek, r: recht, RLM: naar rechts leunende meerdering: steek linker
naald van achter naar voor onder horizontale draad tussen de steken. Brei met deze lus een rechte steek. RLM2: Naar rechts leunende
meerdering: steek linker naald van achteren naar voren onder horizontale draad tussen de steken, haal deze niet af, brei in de achterkant
van dezelfde steek nogmaals, haal af, 2 steken gemeerderd. RLAV: Naar rechts leunend, averechte meerdering: steek linker naald van
achter naar voor onder horizontale draad tussen de steken. Brei met deze lus een averechte steek, overh.: overhalen, omsl: omslaan, PM:
plaats markeerder, sam: samen, st: steek, steken, Stk: stokje, Stk-gr: stokje-groep t.: toer, VK: Verkeerde kant, 1overh. 1r.overh: haal 1 steek
over, 1 steek recht breien en haal de overgehaalde steek over de gebreide steek. 3dbst: Driedubbele stokje, 5lstb: steekboog met 5 losse.

Brioche:
Brioche-r: Brei de steek en het omslag samen recht, Brioche-a: Brei de steek en het omslag samen averecht, 1avoverh+omsl: Met de draad
vóór her breiwerk, haal 1 st af alsof deze av gebreid zou worden en haal de draad over de rechter naald zodat de draad weer achter het
COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
Voor vragen over de garen: info@jarbo.se Ontwerp: Järbo Garn Foto: Lasse Åbom

breiwerk is. Nu is 1 st afgehaald en is een omslag gemaakt die bij de steek hoort, Brioche-rOmslBrioche-r: Brei de afgehaalde st van de
vorige toer en het omslag samen recht -laat de st op de nld + Omsl aan de linker nld-maak een omslag een de rechter nld en brei nog 1 r in
de st + omsl aan linker nld – haal van linkernld af (=2 st gemeerderd), Brioche3sam: Brei 3 st r sam (= 2 st geminderd), 2afh1r2overh: Haal
twee st r af, brei 1 st r, haal de twee afgehaalde st over de net gebreide, Brioche4meerd: Brioche-r, omsl, brioche-r, omsl, brioche-r. 5 st in
dezelfde st (=4 st gemeerderd), Brioche 4 st sam: (gedaan met 5 st) Haal 2 st af, één voor één, alsof ze r gebreid zou worden; zet de
volgende (r) steek op een kabelnaald en hou vóór het breiwerk; 1 r, trek één van de afgehaalde st erover; zet de st terug van de rechternaald
op de linker naald en trek de volgende st eroverheen; zet de st op de rechternaald en trek de tweede afgehaalde st erover; zet de st op de
kabelnaald op de linker naald; zet 1 st over van de rechternaald naar de linker naald en trek de st die eerder p de kabelnaald zat over de
steek. Zet de steek terug op de rechternaald. Meerd 3 in 1: Brei 3 st in 1 als volgt: Brei 1 brioche-r, maar laat de st staan op de linker naald,
omsl, 1 brioche-r in dezelfde st en haal av af van de linker naald. Brei de nieuwe steken in de volgende toeren zodat ze passen in de briochestructuur = 2 st gemeerderd, Meerder 4 in 1: Deze meerderingen gebeuren over 2 toeren. Toer 1 met de hkl: sla de draad 3 keer om de naald,
zodat 3 omslagen ontstaan. Toer 2 met de ckl: brei 4 st in de 3 omslagen: [haal 1 av af + omsl, 1 av] 2 keer.
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