GEBREID GILET MET SCHUINE VOORPANDEN
Machine
Maat
Materiaal
Hoeveelheid
Gebruikte st.
Steekgrootte

: Brother computermachine + G-slede
: 42
: Scheepjes Mix
: 350 gr.
: G-slede 3 recht 3 averecht.
: 10**

Rugpand:
Zet met contrast op over 141 st. en daarna met dubbele eetjes.
Brei met de G-slede het patroon 3 st. recht 3 st. averecht. Sorteer het patroon zodat in
het midden 3 st. averecht worden gebreid op de goede kant.
Minder bij tr. 10, 16, 22, 28 en 34 aan beide zijde 1 st.
Meerder bij tr. 50, 60, 70, 80 en 90 aan weerszijde 1 st.
Voor het armsgat na 100 tr. 2 st. minderen en in elke volgende 4e tr. 7 x 2 st. afk. (zet
daarvoor de laatste 4 steken 2 plaatsen naar binnen) = 109 st.
Na 172 tr. voor de schouders 32 steken op contrast en de resterende 45 st. voor de hals
afkanten.
Voorpand:
Zet op zoals het rugpand links op de machine over 64 st.
Zorg dat links 4 steken op de goede kant als rechte st. worden gebreid.
(3 vanuit het patroon en 1 extra door er een eindstopje op te zetten.
Minder links elke 2e tr. 1 st. door steek 5 op 4 te zetten en dan een plaats naar rechts op
te schuiven.Aan de rechterkant 1 st. naar rechts zetten, de lege naald in werking laten
staan. Hierop komt een nieuwe steek.
Brei op deze manier tot 100 tr. Dan voor het armsgat nu tot 140 tr. rechts geen steken
meer bijmaken, links gewoon doorgaan met minderen.
Na 140 tr. rechts weer steken bijmaken.
Hang bij 150 tr. een draadje waar de kraag vastgezet wordt.
Bij 172 tr. de schouder afschuinen met de 2 en 3ogen priem.
Neem rechts 3 steken van de machine en met de andere priem de volgende 2 steken.
Hang de 3 steken op de machine 2 plaatsen naar binnen en hang dan de 2 steken terug
op de 3 steken. Brei 2 tr. en herhaal de minderingen tot er nog 5 st. over zijn. Kant deze
st. af.
Brei het andere deel in spiegelbeeld.
Kraag:
Zet op zoals de panden over 141 st. en brei 40 tr. Hang het pand erbij, voor de
achterhals 45 naalden de rest tot de merkdraadjes, doorlussen en afhaken. Voor de
voorbiezen 144 steken en 40 tr., de voorkant erbij hangen doorlussen en afhaken.
Armsgatenbies:
120 steken en 10 tr.
Corrie uit Brielle

