
PROEFLAPJES 

10 cm av. tricotst., breinld. Nr. 5,5 = 22 st. en 35 nld. 

12. st. Fantasie boordst. (3 r. st. 6 av. en3 r, st.) = 5 cm. 

Maar je mag ook gewoon boordsteek 2 recht en 

2 averecht breien, waarbij je dan de rechte steek 

achter insteekt, zodat de rechtersteek verdraaid 

wordt, wat ook weer een ander effect geeft. Net 
wat je kiest! Het model op de foto is bewust losser 
gebreid.

GEBRUIKTE STEKEN

• Boordsteek 2/2 • Av. tricotsteek  • 

Tussenliggende meerd.: steek de 
linkernaald van voor naar achter on-

der de draad die de zojuist gebreide 
steek met de volg. steek verbindt, 

maak in de zo gevormde lus 1 r. st. en 
steek de rechternld. onder de draad 

achter de lus.

Gebreid in een mooi blauwe spijkerkleur en met 

heel zachte elastische wol is deze spencer of 

slipover een lust voor het oog. Zin in een nieuw 

breiproject? Deze is zó gemaakt!

tekst L. BLOK-BOER |  beeld HUIBERT VAN ROSSUM  |  patroon PHILDAR

Brei een spencer  
of slipover

CREATIEF

Kwaliteit: Pilou+
Kleur: Denim van 
Phildar
Maat en hoeveel-

heid benodigde 

bollen: 
2 jaar, 4 bollen 

nodig

4 jaar, 5 bollen 

nodig

6 jaar, 5 bollen 

nodig

8 jaar, 6 bollen 

nodig

10 jaar, 7 bollen 

nodig

Samenstelling van 

het model: 52% 

acryl – 32% polya-

mide – 13% wol – 3% 

Elasthan

Benodigdheden: 
Nld. nr. 5 – nld. 5,5
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Rugpand
Zet a) 70 st. - b) 74 st. – c)82 st – d) 86 st. –e) 94 st. op met 

de breinld. Nr. 5 en brei in boordst. 2/2: begin en eindig de 1e 

nld. en alle oneven nld. (goede kant van het werk) met 2 r . st. 

gedurende 3,5 cm (16 nld).    

Verder br. met de breinld. Nr. 5,5 en verdeel b)  2 meerd. in de 

1e nld. en verdeel de st. als volgt:  a) b) 18 st – c) d) 19 st. – e) 20 
av. st. 3 r. st., 6 av. st., 3 r. st., a) 10 st. – b) 16 st. –c) 20 st – d) 24 

st._ e) 30 st., 3 r, st., 6 av. st., 3 r. st.  a)b) 18 st. – c)d) 19 st.- e) 20 

av. St. 

U hebt a) 70 st. – b) 76 st. – c) 82 st. –d) 86 st. – e) 94 st.                                                                      

Op a) 18 cm (64 nld.) – b) 20 cm (70 nld.) – c) 22 cm (78 nld.) -  

d) 24 cm (84 nld. – e) 27 cm (94 nld.

hoogte na de boordst. 2/2, voor de armsgaten aan weersz. 1 x 

3 st. afk., daarna ied. 2e nld.:            a)b) 1 x 3 st., 2 x 2 st. en 5 x 1 
st.

c)d) 1.x 3 st., 2 x 2 st. en 6 x1 st.

e) 1 x 3 st., 3 x 2 st. en 5 x 1 st.  

Er resten a) 40 st. -  b) 46 st. – c) 50 st. – d) 54 st. – e) 60 st. 

Rechtdoor verder br.

Op a) 30 cm (106 nld.) –b) 34 cm (120 nld.) _ c) 38 cm (134nld.) 

– d) 41 cm (144 nld.) – e) 45 cm (158 nld.) hoogte na de boordst. 

2/2, voor de hals de midd. a)10 st. – b) 12 st. – c) 14 st. – d) e) 16 

st. afk., daarna ied. deel apart verder br. en aan de halszijde ied. 
2 nld. afk.: 1 x 5 st. en 1 x 4 st.

Ondertussen, op a) 31 cm (108 nld.) – b) 35 cm ( 122 nld.) – c) 39 

cm (136.) – d) 42 cm (146 nld.) – e) 46  cm (160 nld.) hoogte na 

de boordst. 2/2, voor de schouders aan weersz. ied. 2 nld. afk:
a) 3 x 2 st.

b) 1 x 2 st. en 2 x 3 st.

c) 3 x 3 st.

d) 2 x 3 st. en 1 x 4 st.

e) 2 x 4 st. en 1 x 5 st.

Brei de andere halszijde op dezelfde manier.

Voorpand
Brei op dezelfde manier als het rugpand tot aan de armsgaten
Er resten a) 40 st. – b) 46 st. – c) 50 st. - d) 54 st. – e) 60 st. 

Rechtdoor verder br.

Ondertussen, op a) 18 cm 64 nld.)  - b) 22 cm (78 nld.) – c) 25 
cm (88 nld.) – d) 28 cm (98 nld.) – e) 32 cm  (112 nld. hoogte na 

de boordst. 2/2, voor de hals het werk in twee delen verdelen, 

ieder deel apart verder br. en aan de splitzijde afk.:
a)* ied. 4 nld.: 2 x 1 st., 2 nld. hoger: 1 x 1 st..*, herh. van * tot* 4 
maal in totaal., 4 nld. hoger: 1 x 1 st. en 2 nld. hoger: 1 x 1 st.
b)* 2 nld. hoger: 1 x 1 st., 4 nld. hoger: 1 x 1 st.*, herh. van * tot* 7 
maal in tot. en 2 nld hoger: 1 x 1 st.
c) * 4 nld. hoger: 1 x 1 st., 2 nld. hoger: 1 x 1 st.*, herh. van * tot* 8 
maal in tot.

d) e) * 4 nld. hoger: 1 x 1 st., 2 nld. hoger: 1 x 1 st.*, herh. van * tot 
* 8 maal in tot. en 2 nld. hoger: 1 x 1 st.

Ondertussen, op a) 31 cm(108 nld.) – b) 35 cm (122 nld.) – c)39 

cm (136 nld.) – d) 42 cm (146 nld.) –e) 46 cm (160 nld.) hoogte 

na de boordst. 2/2  voor de schouder aan de armsgatzijde ied. 
2e nld. afk.
a) 3 x 2 st.

B) 1 x 2 st. en 2 x 3 st.

c) 3 x 3 st.

d) 2 x 3 st. en 1 x 4 st. 

e) 2 x 4 st. en 1 x 5 st.

Brei de andere halszijde op dezelfde manier.

Armsgatbiezen
Zet a) 86 st. – b) 98 st. – c) 110 st. – d) 114 st. – e) 122 st. op met 

de breinld. Nr. 5 en brei in boordsteek 2/2: begin en eindig 
de 1e nld. en alle oneven nld. (goede kant van het werk) met 

2 rechte st. gedurende 1,5 cm (6 nld.). Brei daarna 1 nld. recht 
aan de goede kant en enkele nld. tricotsteek in een andere 

kleur.
Pers deze nld. tricotst. in een andere kleur  op; bij de steek 
voor steek afwerking worden ze uitgehaald tot aan de basis-

kleur.

Brei een tweede zelfde bies.

Halsbies
Zet a) 114 st. – b) 118 st. – c) 126 st. – d) e) 130 st. op met de 

breinld. nr. 5 en brei in boordsteek 2/2:
begin en eindig de 1e nld. en alle oneven nld. (goede kant 

van het werk) met 2 rechte st. gedurende 1,5 cm (6 nld.) Brei 
daarna 1 nld. recht aan de goede kant en enkele nld. tricotst. In 

een andere kleur. Pers deze nld. tricotst. in een andere kl. op; 
bij de steek voor steek afwerking worden ze uitgehaald tot aan 
de basiskleur.

Afwerking
Sluit de schouder – en zijnaden. Naai de armsgatbiezen steek 
voor steek met achtersteken rond de armsgaten.

Naai de halsbies op dezelfde manier aan, eindig met een afge-

schuinde naad ter hoogte van de V –punt.


