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L I A I S O N  D E  LU X E  –  T I J D LO Z E  MO D E L L E N  VA N  D RO OM GA R E N S

Warm, zacht, een droom:
hier zijn de nieuwe garens!

Breiwerk 
op z‘n mooist





Lala Berlin Lovely Fine Tweed

Lala Berlin Shiny

Fatto Peloso

1 – LALA BERLIN SHINY
De poncho-trui vindt u op pag. 8/9

WINTERBLUES? Niet met ons. Wij breien ons vrolijk –  
met vier nieuwe garens uit onze nieuwe herfst/winter- 
collectie 2018/19, die heerlijk warm en toch zo licht als 
een veertje zijn. Terughoudende trendkleuren en decente 
effecten, pluizig en met glans, daarmee kijken wij uit naar 
het koude jaargetijde! Hoe glamoureus dat eruit kan  
zien, bewijst ons LALA BERLIN SHINY, met high-
lights van goud- of zilverlurex. Houdt u van de verzorgde 
country-style? Dan neemt u LALA BERLIN LOVELY 
F INE TWEED. Ook hier speelt alpaca een grote rol. 
Bovendien zorgen kleine bonte knoopjes voor rustieke  
accenten. Voor mohair-fans hebben wij twee nieuwe garens. 
Het klassieke FATTO is door het mohair in het garen 
pluizig en sportief tegelijk. Het bijzondere aan PELOSO 
is de extreme zachtheid door de combinatie van mo-
hair en alpaca.



2 – LALA BERLIN SHINY

150 m / 50 g –  6 
46 % baby alpaca + 30 % katoen +  

8 % merinosscheerwol + 8 % polyester + 8 % polyamide

Lala Berlin Shiny
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3 – LALA BERLIN SHINY + LALA BERLIN LOVELY FINE TWEED



7

4 – LALA BERLIN SHINY
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5 – LALA BERLIN SHINY
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6 – LALA BERLIN LOVELY FINE TWEED



175 m / 50 g –  7 
37 % baby alpaca + 35 % polyamide +  

26 % merinosscheerwol extrafijn + 2 % viscose 

Lala Berlin Lovely Fine Tweed



7 – LALA BERLIN LOVELY FINE TWEED
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8 – LALA BERLIN LOVELY FINE TWEED



9 – LALA BERLIN LOVELY FINE TWEED



Beschrijvingen
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Model 1

MUTS · LALA BERLIN SHINY

Hoofdomvang 56 cm

Materiaal: „Lala Berlin 

Shiny“ (46% (baby) alpaca, 

30% katoen, 8% scheerwol 

(merinoswol), 8% polyester, 

8% polyamide, looplengte 150 

m/50 g) van Lana Grossa: 50 g grijsbeige (kl. 14); telkens 1 set 

met 5 breinaalden zonder knop nr. 5 en 6.

Boordpatroon: afw. 2 s. av., 2 s. r. br.

Basispatroon: aantal steken deelbaar door 4. Zie breipatroon. 

Slechts elke 2e t. is getekend. In de tussen-t. de s. br., zoals ze 

zich voordoen. De 1e – 8e t. steeds herh.

Stekenproef: basispatroon met naalden nr. 6: 17 s. en 23 nld. 

= 10 x 10 cm.

Muts: 88 s. met naalden nr. 5 opzetten. S. gelijkmatig over de 

breinaalden zonder knop verdelen = 22 s./naald. Het werk in het 

rond sluiten en het begin van de toer markeren. In boordpatroon 

4 cm br. Met naalden nr. 6 in basispatroon verder br. = 22 pg. Bij 

een totale hoogte van 19 cm voor de hoofdvorm in een toer met 

rechte s. de s. als volgt mind.: 1e t.: 7 s. br., * 1 s. r. afh., 2 s. r. 

samenbr., dan de afgeh. s. overhalen, 3 s. r. samenbr., 16 s. br., 

vanaf * nog 2x herh., * 1 s. r. afh., 2 s. r. samenbr., dan de afgeh. 

s. overhalen, 3 s. r. samenbr., 9 s. br. = 72 s. 9e t.: 5 s. br., * 1 

s. r. afh., 2 s. r. samenbr., dan de afgeh. s. overhalen, 3 s. r. sa-

menbr., 12 s. br., vanaf * nog 2x herh., * 1 s. r. afh., 2 s. r. sa-

menbr., dan de afgeh. s. overhalen, 3 s. r. samenbr., 7 s. br. = 56 

s. 17e t.: 3 s. br., * 1 s. r. afh., 2 s. r. samenbr., dan de afgeh. s. 

overhalen, 3 s. r. samenbr., 8 s. br., vanaf * nog 2x herh., * 1 s. r. 

afh., 2 s. r. samenbr., dan de afgeh. s. overhalen, 3 s. r. samenbr., 

5 s. br. = 40 s. 23e t.: 1 s. br., * 1 s. r. afh., 2 s. r. samenbr., dan 

de afgehaalde s. overhalen, 3 s. r. samenbr., 4 s. br., vanaf * nog 

2x herh., * 1 s. r. afh., 2 s. r. samenbr., dan de afgeh. s. overhalen, 

3 s. r. samenbr., 3 s. br. = 24 s. Nog 1 t. rechte s. br. Werkdraad 

door de overige 24 s. halen. Draad strak aantrekken en goed in-

stoppen.

Breibeschrijvingen

Maak altijd eerst een proefl apje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 

cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proefl apje van het model 

vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 

10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de 

hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de 

beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden 

aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en 

neem je dunnere breinaalden (½ tot heel nummer); als je meer ste-

ken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden. 

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenver-

houding bij een proefl apje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet 

doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het mo-

del dat je wilt breien, als uitgangspunt.

Afkortingen

aan weersz. = aan weerszijden; afb. = afbeelding; afh. = af-

halen; afk. = afkanten; afw. = afwisselend; av. = averecht; av. 

tr. = averechte tricotsteek; br. = breien; cm = centimeter; db.st. 

= dubbel stokje; d.w.z. = dat wil zeggen; g = gram; gelijkm. 

verd. = gelijkmatig verdeeld; h.st. = half stokje; hv. = halve vas-

te; herh. = herhalen; kant-s. = kantsteek; kl. = kleur; l. = losse; 

ll. = looplengte; m = meter; meerd. = meerderen; midd. = mid-

delste; mind. = minderen; nld. = naald; nr. = nummer; o. = om-

slag; ø = diameter; opz. = opzetten; pg. = patroongedeelte; s. = 

steek; samenbr. = samenbreien; st. = stokje; t. = toer; tr. = tri-

cotsteek; v. = vaste; vlg. = volgens; volg. = volgende

Proefl apje

Tekenverklaring:

= 1 s. r.

= 1 s. av.

Breipatroon

pg. = 4 s.
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Model 2

MANTEL · 

LALA BERLIN SHINY

Maat 36/38, 40/42 en 44/46 

De gegevens voor maat 40/42 

staan tussen haakjes voor, voor 

maat 44/46 na het dwars-

streepje. Wanneer er maar 1 

getal staat aangegeven, geldt 

dit voor alle maten.

Materiaal: „Lala Berlin 

Shiny“ (46% (baby) alpaca, 

30% katoen, 8% scheerwol 

(merinoswol), 8% polyester, 8% polyamide, looplengte 150 m/50 

g) van Lana Grossa: 600 (650 – 700) g grijs (kl. 6); breinaalden 

nr. 4,5 en 5,5; 1 rondbreinaald nr. 4,5, 100 cm lang; 2 hulpnaal-

den; 1 haaknaald nr. 4,5.

Boordpatroon: afw. 2 s. av., 2 s. r. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Averechte tricotsteek: hg. nld. av., tg. nld. r. br.

Basispatroon: afw. 2 nld. tr., 2 nld. av. tr. br.

Kabelpatroon: 23 resp. 47 s. breed. Zie breipatroon. Alleen de 

hg. nld. zijn getekend. In de tg. nld. de s. br., zoals ze zich voor-

doen. De 1e – 32e nld. steeds herh.

Stekenproef: basispatroon met naalden nr. 5,5: 14 s. en 23 nld. 

= 10 x 10 cm; kabel 23 s. met naalden nr. 5,5 = 9 cm breed. 

Kabel 47 s. met naalden nr. 5,5 = 18 cm breed.

De voorpanden en het rugpand worden via de schouders 

aan één stuk gebreid. Men begint aan het linkervoorpand.

Linkervoorpand: 55 (55 – 59) s. met naalden nr. 5,5 opzetten 

en in boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld., de s. als 

volgt indelen: kant-s., 2 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds 

herh., 2 s. r., 1 s. av., kant-s. Na 7 cm in de laatste tg. nld. in het 

midden 2 (5 – 4) s. meerd. = 57 (60 – 63) s. In de volg. hg. nld. 

de s. als volgt indelen: kant-s., 6 (9 – 12) s. basispatroon, 47 s. 

kabelpatroon, 2 s. av. tr., kant-s. Bij een totale hoogte van 42 cm 

voor de zakopening boven de 47 s. kabelpatroon de binnenzak 

br., de overige s. stilleggen. In de 1e nld. (= tg. nld.) r. br., daar-

bij verdeeld 21x 2 s. r. samenbr. = 26 s. Nu voor de binnenzak in 

totaal 36 cm in av. tr. br., daarbij in de laatste tg. nld. gelijkma-

tig verdeeld 21 s. meerd. = 47 s. Weer met alle s. als voorheen in 

basis- en kabelpatroon verder br. Na 6 pg. in de hoogte = ca. 90 

cm totale hoogte, binnen de 47 s. kabelpatroon 22x 2 s. r. samen-

br. = 35 (38 – 41) s. S. stilleggen.

Rechtervoorpand: als het linkervoorpand, echter in spiegelbeeld br.

Rugpand: de stilgelegde telkens 35 (38 – 41) s. van beide voor-

panden weer op de naald nemen en tussen de delen 28 s. voor 

de achterste halsrand erbij opzetten = 98 (104 – 110) s. Met 

alle s. in basispatroon br. Na 83 cm basispatroon in de laatste tg. 

nld. verdeeld 0 (2 – 0) s. meerd. = 98 (106 – 110) s. In boord-

patroon verder br., daarbij in de volg. hg. nld. de s. als volgt inde-

len: kant-s., 1 s. r., * 2 s. av., 2 s. r., vanaf * steeds herh., 2 s. av., 

Tekenverklaring:

= 1 s. r.

= 1 s. av.

= 3 s. op een hulpnld. voor het werk leggen, 3 s. r. br., dan de 

s. van de hulpnld. r. br.

= 3 s. op een hulpnld. achter het werk leggen, 3 s. r. br., dan de 

s. van de hulpnld. r. br.

= 4 s. op de 1e hulpnld. achter het werk leggen, 3 s. op de 2e 

hulpnld. voor het werk leggen, 3 s. r. br., dan de 3 s. van de 2e 

hulpnld. r. br., dan de 4 s. van de 1e hulpnld. r. br.

= 6 s. op de 1e hulpnld. voor het werk leggen, 4 s. r. br., dan de 

1e – 3e s. van de 1e hulpnld. op de 2e hulpnld. achter het werk 

leggen, de 4e – 6e s. van de 1e hulpnld. r. br., dan de 3 s. van 

de 2e hulpnld. r. br.

= 4 s. op een hulpnld. voor het werk leggen, 6 s. r. br., dan de 4 

s. van de hulpnld. r. br.

= 6 s. op een hulpnld. achter het werk leggen, 4 s. r. br., dan de 

6 s. van de hulpnld. r. br.

Breipatroon

47 s.

23 s.
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1 s. r., kant-s. Na 7 cm alle s. afk., zoals ze zich 

voordoen.

Mouwen: 42 s. met naalden nr. 4,5 opzetten. In 

boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de 

s. als bij het rugpand indelen. Na 7 cm in de laat-

ste tg. nld. in het midden 7 s. meerd. = 49 s. Met 

naalden nr. 5,5 verder br. en de s. als volgt indelen: 

kant-s., 12 s. basispatroon, 23 s. kabelpatroon, 12 

s. basispatroon, kant-s. Voor de mouwafschuinin-

gen in de 7e (7e – 5e) nld. 1x 1 s. aan weersz. 

meerd., dan afw. in elke 4e en 6e nld. 14x 1 s. (in 

elke 6e nld. 2x 1 s., dan in elke 4e nld. 14x 1 s. - in 

elke 4e nld. 18x 1 s.) aan weersz. meerd. = 79 (83 

– 87) s. Bij een totale hoogte van 41 cm alle s. afk. 

De 2e mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten 

drogen. Uit de sluitingsranden van de voorpanden 

telk. 160 s. opnemen. Met de rondbreinaald nr. 4,5, 100 cm lang, in 

boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt inde-

len: kant-s., 2 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., kant-s. 

Na 9 cm afk., zoals ze zich voordoen. Korte kanten van de sluitbie-

zen aan de achterste halsrand naaien, daarbij de midd. 5 cm vrijla-

ten. Uit de randen van de zakopeningen = aan de overgang van ka-

belpatroon naar av. tr., telkens 36 s. opnemen. Met naalden nr. 4,5 

in boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt in-

delen: kant-s., * 2 s. av., 2 s. r., vanaf * steeds herh., 2 s. av., kant-s. 

Na 3 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. De afkantrand van de 

zakbies met de haaknaald nr. 4,5 met 1 rij hv. omhaken. Korte kan-

ten van de zakbies aannaaien. Zijnaden van de zakken dichtnaaien. 

de hoeken een beetje aan het kabelpatroon fi xeren. Mouwen aan 

weerszijden van de schouderlijn telkens 24 (25 – 26) cm aannaai-

en. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.

Mouw helft

Rugpand helft

Linkervoorpand

Model 3

TRUI · LALA  BERLIN  LOVELY 

FINE TWEED & LALA 

 BERLIN SHINY

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 

staan tussen haakjes voor, voor 

maat 44/46 na het dwars-

streepje. Wanneer er maar 1 

getal staat aangegeven, geldt 

dit voor alle maten.

Materiaal: „Lala Berlin  Lovely Fine Tweed“ (37% (baby) alpa-

ca, 35% polyamide, 26% scheerwol (merinoswol extrafi jn), 2% vis-

cose, looplengte 175 m/50 g) van Lana Grossa: 250 (300 – 350) g 

olijf (kl. 106); „Lala Berlin Shiny“ (46% (baby) alpaca, 30% ka-

toen, 8% scheerwol (merinoswol), 8% polyester, 8% polyamide, 

looplengte 150 m/50 g) van Lana Grossa: 200 (250 – 300) g 

groenbeige (kl. 13); breinaalden nr. 5,5 en 10, 1 rondbreinaald nr. 

8, 40 cm lang.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.; in toeren steeds rechte s. br.

Halve patentsteek: „dikke“ ribbel = voorkant. 1 s. r. diep br. = in 

de s., echter 1 nld. dieper insteken en r. br. 1e nld. (= tg. nld.): 

kant-s., * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., 1 s. r., kant-s. 2e nld. 

(= hg. nld.): kant-s., * 1 s. av., 1 s. r., vanaf * steeds herh., 1 s. av., 

kant-s. 3e nld. (= tg. nld.): kant-s., * 1 s. r. diep br., 1 s. av., vanaf 

* steeds herh., 1 s. diep br., kant-s. De 2e en 3e nld. steeds herh.

Stekenproef: halve patentsteek met dubbele draad me telk. 1 

draadje Lala Berlin Lovely Fine Tweed en 1 draadje Lala Berlin 

Shiny met naalden nr. 10: 8,5 s. en 18 nld. = 10 x 10 cm.

Rug- en voorpand, 

helft

Mouw 

helft
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Rugpand: 49 (51 – 53) s. met 2 breinaalden nr. 5,5 in Lala Berlin 

Lovely Fine Tweed opzetten en 1 tg. nld. av. s. br., dan 1 hg. nld. 

rechte s. In de volg. tg. nld. met naalden nr. 10 en dubbele draad 

met telk. 1 draadje Lala Berlin Loveyl Fine Tweed en 1 draadje 

Lala Berlin Shiny in halve patentsteek br. Bij een totale hoogte van 

48 (50 – 52) cm alle s. afk.

Voorpand: eerst als het rugpand br. Bij een totale hoogte van 41 

(43 – 45) cm voor de hals de midd. 9 s. afk., dan in elke 2e nld. 

1x 2 s. en 2x 1 s. mind. Bij een totale hoogte van 48 (50 – 52) cm 

de overige 16 (17 – 18) schouder-s. afk.

Mouwen: 31 s. met 2 naalden nr. 5,5 in Lala Berlin Lovely Fine 

Tweed opzetten en 1 tg. nld. av. s. br., dan 1 hg. nld. rechte s. In 

de volg. tg. nld. met naalden nr. 10 met dubbele draad met telk. 

1 draadje Lala Berlin Lovely Fine Tweed en 1 draadje Lala Ber-

lin Shiny in halve patentsteek br., daarbij in de 1e nld. gelijkma-

tig verdeeld 0 (2 – 4) s. meerd. = 31 (33 – 35) s. Bij een totale 

hoogte van 48 cm alle s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: schoudernaden aan weerszijden 17 (19 – 21) cm 

dichtnaaien. Uit de halsrand met Lala Berlin Lovely Fine Tweed 

dubbele draad 55 s. opnemen. Met de rondbreinaald nr. 8 in tri-

cotsteek in toeren br. In de 3e toer alle s. afk. Mouwen aan weers-

zijden van de schoudernaad telkens 17 (18 – 19) cm aannaaien. 

Zij- en mouwnaden dichtnaaien.

Model 4

TRUI · LALA BERLIN SHINY

Maat 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 

staan tussen haakjes voor, 

voor maat 44 na het dwars-

streepje. Wanneer er maar 1 

getal staat aangegeven, geldt 

dit voor alle maten.

Materiaal: „Lala Berlin 

Shiny“ (46% (baby) alpaca, 

30% katoen, 8% scheerwol (merinoswol extrafi jn), 8% polyester, 

8% polyamide, ll. = ca. 150 m/50 g) van Lana Grossa: 300 (350 

– 400) g beigerood (kl. 5); breinaalden nr. 4,5 en 5,5 en 1 rond-

breinaald nr. 4,5, 40 cm lang; 1 hulpnaald.

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.

Averechte tricotsteek: hg. nld. av., tg. nld. r. br.

Kabel (= 18 s.): zie breipatroon. Hg. en tg. nld. zijn getekend. De 

s. zijn zo getekend, zoals ze gebreid worden. De 1e – 18e nld. 1x 

br., dan de 3e – 18e nld. steeds herh.

Stekenproef: averechte tricotsteek met nld. nr. 5,5: 16 s. en 20 

nld. = 10 x 10 cm; kabel met nld. nr. 5,5: 18 s. = 8 cm breed.

Rugpand: 81 (87 – 93 s. met naalden nr. 4,5 opzetten. In boord-

patroon br. Na 4 cm in de laatste tg. nld. gelijkmatig verdeeld 11 

s. meerd. = 92 (98 – 104) s. Met naalden nr. 5,5 verder br., daar-

bij de s. als volgt indelen: kant-s., 13 (15 – 17) s. av. tr., * 18 s. 

kabel, 5 (6 – 7) s. av. tr., vanaf * nog 1x herh., 18 s. kabel, 13 (15 

– 17) s. av. tr., kant-s. Bij een totale hoogte van 36 cm voor de 

armsgaten 1x 3 s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 2x 2 s. en 

4 (6 – 6)x 1 s. aan weersz. mind. = 70 (72 - 78) s. Bij een arms-

gathoogte van 20 (21 – 22) cm voor de schouderafschuining 1x 

8 (8 – 9) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 2x 7 s. (in elke 

2e nld. 1x 8 s. en 1x 7 s. - in elke 2e nld. 1x 9 s. en 1x 8 s.) aan 

weersz. afk. Tegelijk met het begin van de 1e schouderminde-

ring voor de hals de midd. 20 s. afk., daarbij voor het afkanten 

3x 2 s. r. samenbr. = 17 afgekante s., dan in de volg. 2e nld. 1x 

3 s. afk.

Mouw 

helft

Rug- en voorpand, 

helft
Tekenverklaring:

= 1 s. r.

= 1 s. av.

= 1 s. av. en 1 omslag

= 6 s. op 1 hulpnaald voor het werk leggen, 2 s. r. br., 

daarbij de o. laten vallen, dan de s. van de hulpnld. r. br.

= 2 s. op een hulpnld. achter het werk leggen, daarbij de 

o. laten vallen, 6 s. r. br., dan de s. van de hulpnld. r. br.

Breipatroon

18 s.
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Model 5

TRUI · LALA BERLIN SHINY

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 

staan tussen haakjes voor, voor 

maat 44/46 na het dwars-

streepje. Wanneer er maar 1 

getal staat aangegeven, geldt 

dit voor alle maten.

Materiaal: „Lala Berlin 

Shiny“ (46% (baby) alpaca, 

30% katoen, 8% scheerwol 

(merinoswol), 8% polyester, 

8% polyamide, looplengte 150 m/50 g) van Lana Grossa: 650 

(750 – 850) g grijsbeige (kl. 14); 1 rondbreinaald nr. 6, 120 cm 

lang en 1 rondbreinaald nr. 5,5, 40 cm lang.

Boordpatroon: afw. 2 s. av., 2 s. r. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Basispatroon: aantal steken deelbaar door 4 + 2 + kant-s. Zie 

breipatroon. Alleen de hg. nld. zijn getekend. In de tg. nld. de s. 

br., zoals ze zich voordoen. De 1e – 8e nld. steeds herh.

Stekenproef: basispatroon met naalden nr. 6: 17 s. en 23 nld. 

= 10 x 10 cm.

Rugpand: 172 (180 – 188) s. met naalden nr. 6 opzetten. In 

boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt 

indelen: kant-s., * 2 s. av., 2 s. r., vanaf * steeds herh., 2 s. av., 

kant-s. Na 4 cm in de laatste tg. nld. gelijkmatig 8 s. meerd. = 

180 (188 – 196) s. In basispatroon verder br.: kant-s., 44 (46 – 

48)x het pg. herh., vlg. breipatroon eindigen, kant-s. Bij een totale 

hoogte van 84 cm voor de schouderafschuining 1x 14 (15 – 15) 

s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 3x 14 s. en 1x 15 s. (in 

elke 2e nld. 4x 15 s. - in elke 2e nld. 4x 16 s.) aan weersz. afk. Bij 

een totale hoogte van 86 cm voor de hals de midd. 36 s. afk., dan 

in de volg. 2e nld. 1x 1 s. mind.

Voorpand: eerst als het rugpand br. Bij een totale hoogte van 61 

cm voor de hals de midd. 8 s. afk., dan in elke 2e nld. 1x 5 s., 1x 

3 s., 2x 2 s. en 3x 1 s. mind. Bij een totale hoogte van 66 cm de 

schouderafschuining als bij het rugpand br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schou-

dernaden dichtnaaien. Uit de halsrand 92 s. opnemen. Met de 

rondbreinld. nr. 5,5 in boordpatroon in t. br. Na 21 cm de s. afk., 

zoals ze zich voordoen. Voor de mouwboordjes aan weersz. van 

de schoudernaad over telkens 9 (10 – 10) cm in totaal 37 (42 – 

42) s. opnemen. Met naalden nr. 5,5 in boordpatroon br., daarbij 

in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: kant-s., 1 s. av., * 2 

s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., 2 s. r., 1 s. av., kant-s. Na 20 

cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. Naad van de mouwboordjes 

dichtnaaien. Zijnaden openlaten.

Tekenverklaring:

= 1 s. r.

= 1 s. av.

Rug, helft Voorpand, helft

Breipatroon

pg. = 4 s.

Voorpand: eerst als het rugpand br. Bij een totale hoogte van 52 

(53 – 54) cm voor de hals de midd. 12 s. afk., daarbij voor het af-

kanten 3x 2 s. r. samenbr. = 9 afgekante s., dan in elke 2e nld. 1x 

3 s., 1x 2 s. en 2x 1 s. mind.

Mouwen: 40 s. met naalden nr. 4,5 opzetten. In boordpatroon br. 

Na 5 cm met naalden nr. 5,5 in av. tr. verder br. Voor de schuine 

mouwranden in de 11e nld. 1x 1 s. aan weersz. meerd., dan in 

elke 10e nld. 6x 1 s. (afw. in elke 8e en 10e nld. 7x 1 s. - in elke 

8e nld. 8x 1 s.) aan weersz. meerd. = 54 (56 – 58) s. Bij een to-

tale hoogte van 46 cm voor de mouwkop 1x 3 s. aan weersz. afk., 

dan in elke 2e nld. 1x 2 s., 12x 1 s. en 1x 2 s. (in elke 2e nld. 2x 2 

s., 11x 1 s. en 1x 2 s. - in elke 2e nld. 2x 2 s., 10x 1 s. en 2x 2 s.) 

aan weersz. mind. Bij een mouwkophoogte van 15 cm de overige 

16 s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. 

Schoudernaden dichtnaaien. Voor de rolkraag uit de halsrand 

72 s. opnemen. Met de rondbreinld. nr. 4,5 in boordpatroon in 

t. br. Na in totaal 16 cm s. afk., zoals ze zich voordoen. Mou-

wen inzetten. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.
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Model 6

MANTEL · LALA BERLIN 

 LOVELY FINE TWEED

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 

staan tussen haakjes voor, voor 

maat 44/46 na het dwars-

streepje. Wanneer er maar 1 

getal staat aangegeven, geldt 

dit voor alle maten.

Materiaal: „Lala Berlin 

 Lovely Fine Tweed“ (37% 

(baby) alpaca, 35% polyamide, 

26% scheerwol (merinoswol 

extrafi jn), 2% viscose, loop-

lengte 175 m/50 g) van Lana 

Grossa: 450 (500 – 550) g 

jeans (kl. 104); breinaalden nr. 5,5 en 6,5; 1 hulpnaald.

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Kabel met gevallen steken: eerst 15 s., vanaf de 2e nld. 16 

s. Zie breipatroon. Alleen de 6e en 18e nld. zijn als tg. nld. ge-

tekend. In de niet getekend tg. nld. de s. br., zoals ze zich voor-

doen. De 1e – 18e nld. 1x br., dan de 7e – 18e nld. steeds 

herh., met de 19e – 25e nld. eindigen.

Knoopjesrand: kant-s. in hg. en tg. nld. recht br.

Stekenproef: tricotsteek met naalden nr. 6,5: 15 s. en 19 nld. = 

10 x 10 cm. Kabel met gevallen steken met naalden nr. 6,5: 16 s. 

= 7,5 cm breed.

Rugpand: 77 (83 – 89) s. met naalden nr. 5,5 opzetten en 2 cm 

in boordpatroon br. Met naalden nr. 6,5 in tr. verder br. Voor de 

zijafschuiningen in de 15e nld. 1x 1 s. aan weersz. meerd., dan 

in elke 14e nld. 5x 1 s. en in elke 12e nld. 3x 1 s. aan weersz. 

meerd. = 95 (101 – 107) s. Bij een totale hoogte van 30 (31 – 

32) cm met de middelste 15 s. de kabel met gevallen steken br.: 

de 1e – 18e nld. 1x br., de 7e – 18e nld. 2x br., de 19e – 25e nld. 

1x br. = 49 nld. De s. aan weersz. daarvan verder in tricotsteek br. 

Daarna met alle s. in tr. verder br. Bij een totale hoogte van 86 (87 

– 88) cm voor de schouderafschuining 1x 9 (1x 10 - 1x 10) s. aan 

weersz. afk., dan in elke 2e nld. 1x 9 s. en 2x 8 s. (in elke 2e nld. 

3x 9 s. - in elke 2e nld. 3x 10 s.) aan weersz. afk. Bij een totale 

hoogte van 90 (91 – 92) cm de overige 27 s. afk.

Linkervoorpand: 56 (59 – 62) s. met naalden nr. 5,5 opzetten 

en 2 cm in boordpatroon br. Met naalden nr. 6,5 in tr. verder br., 

de kant-s. aan de sluitingsrand als knoopjesrand br. De zijafschui-

ning aan de rechterrand als bij het rugpand beschreven uitvoeren. 

Bij een totale hoogte van 40 (41 – 42) cm de kabel met gevallen 

steken inbr., hiertoe de s. in de hg. nld. als volgt indelen: kant-s., 

14 (16 – 18) s. tr., 15 s. kabel, de overige s. in tricotsteek, kant-s. 

De 1e – 18e nld. 1x br., de 7e – 18e nld. 2x br., de 19e – 25e 

nld. 1x br. = 49 nld. De s. aan weerszijden daarvan verder in tr. 

br. Daarna met alle s. in tr. verder br. De schouderafschuining aan 

de rechterrand als bij het rugpand uitvoeren. Bij een totale hoogte 

van 90 (91 – 92) cm met de overige 31 s. voor de kraag nog 11 

cm in tr. br., dan de s. stilleggen.

Rechtervoorpand: als het linkervoorpand, echter in spiegelbeeld 

br. en reeds bij een totale hoogte van 10 (11 – 12) cm de kabel 

met gevallen steken inbr., hiertoe de s. in de hg. nld. als volgt in-

delen: kant-s., 22 (23 – 24) s. tr., 15 s. kabel, de overige s. in tr., 

kant-s. De 1e – 18e nld. 1x br., de 7e – 18e nld. 3x br., de 19e – 

25e nld. 1x br. = 61 nld.

Mouwen: 45 s. met naalden nr. 5,5 opzetten en 2 cm in boord-

patroon br. Met naalden nr. 6,5 in tr. verder br. Bij een totale hoog-

te van 13 (12 – 12) cm voor de mouwafschuining 1x 1 s. aan 

weersz. meerd., dan in elke 10e nld. 6x 1 s. (in elke 8e nld. 8x 1 

s. - in elke 8e nld. 3x 1 s. en in elke 6e nld. 7x 1 s.) aan weersz. 

meerd. = 59 (63 – 67) s. Bij een totale hoogte van 49 cm alle s. 

afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schou-

dernaden dichtnaaien. De stilgelegde telk. 31 s. van beide kraag-

helfte met maassteken met elkaar verbinden. Kraag aan de ach-

terste halsrand naaien. Mouwen aan weerszijden van de schouder-

naad telk. 20 (21 – 22) cm aannaaien. Zij- en mouwnaden dicht-

naaien. Mouwzoom 4 cm naar binnen omslaan en aannaaien.

Mouw 

helft

Tekenverklaring:

= 1 s. r.

= 1 s. av.

= 1 omslag

= 1 omslag en 1 s. av. br.

= de s. laten vallen en tot de omslag oplossen

= 6 s. op een hulpnld. voor het werk leggen, de volg. 6 s. r. br., 

daarbij de omslagen laten vallen en de s. lang trekken, dan de s. 

van de hulpnld. r. br.

Breipatroon

Eerst 15 s., vanaf de 2e nld. 16 s.

Rugpand helft

Linker-

voorpand
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Model 7

PONCHO · LALA BERLIN 

 LOVELY FINE TWEED

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 

staan tussen haakjes voor, voor 

maat 44/46 na het dwars-

streepje. Wanneer er maar 1 

getal staat aangegeven, geldt 

dit voor alle maten.

Materiaal: „Lala Berlin 

 Lovely Fine Tweed“ (37% 

(baby) alpaca, 35% polyami-

de, 26% scheerwol (merinoswol extrafi jn), 2% viscose, looplengte 

175 m/50 g) van Lana Grossa: 400 (450 – 500) g olijf (kl. 106); 

breinaalden nr. 4,5 en 5; 1 rondbreinaald nr. 5, 40 cm lang, 1 

hulpnaald.

Boordpatroon: afw. 2 s. av., 2 s. r. breien.

Averechte tricotsteek: hg. nld. av., tg. nld. r. br.

Kabelpatroon (= 34 s.): zie breipatroon. Alleen de hg. nld. zijn 

getekend. In de tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen. De 1e – 

28e nld. steeds herh.

Stekenproef: averechte tricotsteek met naalden nr. 5: 17 s. en 

25 nld. = 10 x 10 cm; kabel met naalden nr. 5: 34 s. en 22 

nld. = 16 x 10 cm.

De poncho bestaat uit 2 delen en wordt dwars gebreid.

Rugpand: 63 (67 – 71) s. met naalden nr. 4,5 opzetten. In 

boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld., de s. als volgt 

indelen: kant-s., 2 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., 

2 s. r., 1 s. av., kant-s. Na 2 cm met naalden nr. 5 in av. tr. 

verder br. Bij een totale hoogte van 52 (54 – 56) cm voor de 

schouder aan het einde van de tg. nld. 1x 4 s. meerd., dan in 

elke 2e nld. 2x 4 s., 3x 3 s., 6x 2 s. en 2x 1 s. meerd. en de 

1e gemeerderde s. in av. tr. br., de overige 34 gemeerderde s. een 

voor een in het kabelpatroon br. = 98 (102 – 106) s. De 1e – 28e 

nld. kabelpatroon 1x br., dan de 1e – 19e nld. 1x br. Het midden-

achter is bereikt. Vanaf hier het rugpand in spiegelbeeld beëindi-

gen, meerderingen worden nu minderingen. Bij een totale hoog-

te van 144 (148 – 152) cm met naalden nr. 4,5 in boordpatroon 

br., daarbij de s. als voorheen indelen. Na 2 cm de s. afk., zoals 

ze zich voordoen.

Voorpand: in principe als het rugpand br. Bij een totale hoog-

te van 50 (52 – 54) cm voor het split in de hg. nld. als volgt br.: 

kant-s., 27 s. av. tr., br. en stilleggen, 24 s. afk., 10 (14 – 18) s. 

av. tr., kant-s. Nu met de 10 (14 – 18) s. + kant-s. 8 nld. av. tr. 

br. S. stilleggen. Nu de voorheen stilgelegde 28 s. + kant-s. weer 

op de naald nemen en eveneens 8 nld. av. tr. br. Dan tussen bei-

de delen de voorheen afgekante 24 s. weer opzetten. Met alle s. 

in av. tr. verder br. en voor de schouder meteen in de volg. tg. nld. 

aan het einde van het werk 1x 4 s. meerd., dan in elke 2e nld. 2x 

4 s., 3x 3 s., 6x 2 s. en 2x 1 s. meerd. en de 1e gemeerderde s. 

in av. tr. br., de overige 34 gemeerderde s. een voor een in kabel-

patroon br. = 98 (102 – 106) s. De 1e – 28e nld. kabelpatroon 1x 

br., dan de 1e – 19e nld. 1x br. Het middenvoor is bereikt. Vanaf 

hier het voorpand in spiegelbeeld beëindigen, meerderingen wor-

den minderingen. Bij een totale hoogte van 144 (148 – 152) cm 

Rug- en voorpand, helft

Tekenverklaring:

= 1 s. r.

= 1 s. av.

= 2 s. op een hulpnld. voor het werk 

leggen, de volg. av. br., dan de s. van de 

hulpnld. r. br.

= 1 s. op een hulpnld. achter het 

werk leggen, 2 s. r. br., dan de s. van de 

hulpnld. av. br.

= 2 s. op een hulpnld. voor het 

werk leggen, 2 s. r. br., dan de s. van de 

hulpnld. r. br.

= 2 s. op een hulpnld. achter het 

werk leggen, 2 s. r. br., dan de s. van de 

hulpnld. r. br.

= 6 s. op de hulpnld. leggen, 

de werkdraad 3x onder de hulpnaald door 

geven de wijzers van de klok (van boven ge-

zien) om de 6 s. wikkelen. De 6 s. terug op 

de linkernaald nemen en 2 s. r., 2 s. av., 2 

s. r. br.

Breipatroon

pg
. =

 2
8
 n

ld
.

34 s.

tg. nld.
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met naalden nr. 4,5 in boordpatroon br., daarbij de s. als voorheen 

indelen. Na 2 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schou-

dernaden dichtnaaien, daarbij voor de hals de midd. 20 cm open-

laten. Uit de halsrand 88 s. opnemen. Met de rondbreinld. nr. 5 

in boordpatroon in toeren br. Na in totaal 14 cm de s. afk., zoals 

ze zich voordoen. Uit de zijranden aan weerszijden van de schou-

dernaad telkens 54 (56 – 58) s. = 108 (112 – 116) s., opnemen. 

Met naalden nr. 4,5 in boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. 

nld., de s. als volgt indelen: kant-s., 2 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., van-

af * steeds herh., kant-s. Na 2 cm s. afk., zoals ze zich voordoen. 

Uit de splitranden 4x telk. 24 s. opnemen. Met naalden nr. 4,5 in 

boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt 

indelen: kant-s., 2 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., 

kant-s. Na 2 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. De bies, die 

van het midden uitgaand naar de zijrand wijst, over de bies van de 

tegenoverliggende splitrand leggen en korte kanten aannaaien.

Model 8

TRUI · LALA BERLIN  LOVELY 

FINE TWEED

Maat 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 

staan tussen haakjes voor, 

voor maat 44 na het dwars-

streepje. Wanneer er maar 1 

getal staat aangegeven, geldt 

dit voor alle maten.

Materiaal: „Lala Berlin 

 Lovely Fine Tweed“ (37% 

(baby) alpaca, 35% polyamide, 26% scheerwol (merinoswol ex-

trafi jn), 2% viscose, ll. = ca. 175 m/50 g) van Lana Grossa: 350 

(400 – 450) g lichtgrijs (kl. 105); breinaalden nr. 5 en 5,5; 1 

rondbreinld. nr. 5, 40 cm lang.

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.

Ribbelpatroon: alle nld. rechte s. br.

Tricotsteek in toeren: steeds rechte s. br.

Halve patentsteek: „slanke“ ribbel = voorkant. 1e nld. (= hg. 

nld.): kant-s., afw. 1 s. r., 1 s. av. br., 1 s. r., kant-s. 2e nld. (= tg. 

nld.): kant-s., * de volg. s. met 1 o. als bij het av. br. afhalen, 1 s. 

r., vanaf * steeds herh., de volg. s. met 1 o. als bij het av. br. afha-

len, kant-s. 3e nld. (= hg. nld.): kant-s., * de o. en de afgehaal-

de s. van de vorige nld. r. samenbr., 1 s. av., vanaf * steeds herh., 

de o. en de afgehaalde s. van de vorige nld. r. samenbr., kant-s. 

De 2e en 3e nld. steeds herh.

Patentrand (= 3 s.): hg. nld.: 1 s. r. br., 1 s. als bij het av. br. 

afh., daarbij de draad voor het werk leggen, 1 s. r. br.; tg. nld.: 1 

s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk leggen, 1 

s. r. br., 1 s. als bij het av. br. afhalen, daarbij de draad voor het 

werk leggen.

Geaccentueerde meerderingen aan de rechterrand: zie 

breipatroon 1. Alleen de hg. nld. zijn getekend. Indien in de teken-

verklaring niet anders aangegeven, in de tg. nld. de s. br., zoals ze 

zich voordoen. De 1e – 70e nld. 1x br., dan de 71e en 72e nld. 

met alle s. steeds herh.

Geaccentueerde meerderingen aan de linkerrand: zie brei-

patroon 2. Alleen de hg. nld. zijn getekend. Indien in de tekenver-

klaring niet anders aangegeven, in de tg. nld. de s. br., zoals ze 

zich voordoen. De 1e – 70e nld. 1x br., dan de 71e en 72e nld. 

met alle s. steeds herh.

Geaccentueerde minderingen schouderafschuining: rech-

terrand: kant-s., 1 s. av., 1 patent-s. r., 1 s. av., 1 dubbele over-

haling (= 1 s. r. afh., de volg. 2 s. r. samenbr., dan de afgeh. s. 

overhalen); linkerrand: 3 s. r. samenbr., 1 s. av., 1 patent-s. r., 1 

s. av., kant-s.

Stekenproef: halve patentsteek met naalden nr. 5,5: 16 s. en 32 

nld. = 10 x 10 cm; ribbelpatroon met naalden nr. 5,5: 17 s. en 32 

nld. = 10 x 10 cm.

Rugpand: 73 (79 – 85) s. met naalden nr. 5 opzetten. In boord-

patroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: 

3 s. patentrand, * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., 1 s. r., 3 

s. patentrand. Na 6 nld. de volg. nld. = tg. nld. als volgt br.: 3 s. 

patentrand, * 1 s. r., de av. s. met 1 o. afh., vanaf * steeds herh., 

1 s. r., 3 s. patentrand. Met naalden nr. 5,5 in halve patentsteek 

verder br., daarbij als volgt s. indelen: 3 s. patent-kant-s., 22 s. 

breipatroon 1, 23 (29 – 35) s. halve patentsteek, daarbij in de 3e 

nld. beginnen, 22 s. breipatroon 2, 3 s. patent-kant-s. Voor de zij-

afschuining worden er in het breipatroon 1 en 2 aan weersz. telk. 

14 s. gemeerderd = 101 (107 – 113) s. De 1e – 70e nld. 1x br., 

dan de 71e en 72e nld. met alle s. steeds herh. In de volg. hg. nld. 

aan weerszijden de 3 patent-s. r. samenbr. = 97 (103 – 109) s. 

Rechtdoor verder br. Bij een totale hoogte van 45 (46 – 47) cm 

voor de schouderafschuining 1x 2 s. aan weersz. mind., dan in 

elke 2e nld. 15x 2 s. (in elke 2e nld. 16x 2 s. - in elke 2e nld. 17x 

2 s.) aan weersz. mind., daarbij geaccentueerde minderingen uit-

voeren. Bij een totale hoogte van 55 (56,5 – 58) cm de overige 

33 (35 – 37) s. afk.

Voorpand: als het rugpand br. Bij een totale hoogte van 49 (50,5 

– 52) cm voor de hals de midd. 17 (19 – 21) s. afk., dan in elke 

2e nld. 2x 2 s. en 2x 1 s., dan in elke 4e nld. 2x 1 s. mind.

Mouwen: 48 s. met naalden nr. 5 opzetten. In boordpatroon 9 

nld. br. Met naalden nr. 5,5 in ribbelpatroon verder br. Voor de 

schuine mouwranden in de 17e (15e – 13e) nld. 1x 1 s. aan 

weersz. meerd., dan in de volg. 16e nld. 1x 1 s. en in elke 14e 

nld. 7x 1 s. (afw. in elke volg. 12e en 14e nld. 9x 1 s. - in elke 12e 

nld. 10x 1 s.) aan weersz. meerd. = 66 (68 – 70) s. Bij een totale 

hoogte van 48 cm voor de mouwkop 1x 3 s. aan weersz. afk., dan 

in elke 2e nld. 3x 2 s., 7x 1 s., 4x 2 s. (in elke 2e nld. 4x 2 s., 6x 

1 s. en 4x 2 s. - in elke 2e nld. 4x 2 s., 6x 1 s., 3x 2 s. en 1x 3 s.) 

aan weersz. afk. Bij een mouwkophoogte van 9 cm de overige 18 

s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schou-

dernaden dichtnaaien. Uit de halsrand 74 (78 – 82) s. opnemen. 

Met de rondbreinld. nr. 5 in toeren in tr. br. Na 5 cm de s. afk. 

Boordjes voor de helft naar binnen omvouwen en vastnaaien. 

Mouwen aan weerszijden van de schoudernaad telkens 19 (20 

– 21) cm aannaaien. Mouwnaden dichtnaaien. Zijnaden onder de 

mouwen aan weersz. telkens 4 cm tot het spliteinde dichtnaaien.
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Tekenverklaring:

= patent-s.: tg. nld.: de av. s. met 1 

o. afh. Hg. nld.: de rechte s. met de o. 

van de vorige nld. r. samenbr.

= hg. nld.: 1 s. av., tg. nld.: 1 s. recht

= hg. nld.: 1 o., tg. nld.: de o. r. ge-

draaid br.

= hg. nld.: 1 s. r. gedraaid uit het 

dwarsdraadje meerd.

= hg. en tg. nld.: 1 s. r.

= tg. nld.: de av. s. met 1 o. afh.

Mouw helft

Rug- en voorpand, 

helft

Breipatroon 1

laatste tg. nld. boordpatroon

Boordpatroon

8 s.14 s.

Breipatroon 2

laatste tg. nld. boordpatroon

Boordpatroon

8 s. 14 s.
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Model 10

LOOP · LALA BERLIN LOVELY 

FINE TWEED & LALA BERLIN 

SHINY

Afmeting 62 x 47 cm

Materiaal: „Lala Berlin 

 Lovely Fine Tweed“ (37% 

(baby) alpaca, 35% polyamide, 26% scheerwol (merinoswol ex-

trafi jn), 2% viscose, looplengte 175 m/50 g) van Lana Grossa: 

100 g lichtgrijs (kl. 105); „Lala Berlin Shiny“ (46% (baby) al-

paca, 30% katoen, 8% scheerwol (merinoswol), 8% polyester, 8% 

polyamide, ll. = ca. 150 m/50 g) van Lana Grossa: 100 g groen-

beige (kl. 13); 1 rondbreinaald nr. 8, 40 cm lang.

OPGELET: er wordt steeds met dubbele draad gebreid, namelijk 1 

draadje Lala Berlin Lovely Fine Tweed en 1 draadje Lala Berlin Shiny.

Ribbelpatroon in toeren: afw. 1 t. av., 1 t. r. br.

Stekenproef: ribbelpatroon met dubbele draad en naalden nr. 8: 

11 s. en 20 nld. = 10 x 10 cm.

Loop: 68 s. met rondbreinaald nr. 8 en dubbele draad opzetten. 

Het werk in het rond sluiten en het begin van de toer markeren. 

Ribbelpatroon in toeren br. Bij een totale hoogte van 47 cm alle 

s. losjes afk.

Model 9

TRUI · LALA BERLIN  LOVELY 

FINE TWEED

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 

staan tussen haakjes voor, voor 

maat 44/46 na het dwars-

streepje. Wanneer er maar 1 

getal staat aangegeven, geldt 

dit voor alle maten.

Materiaal: „Lala Berlin 

 Lovely Fine Tweed“ (37% 

(baby) alpaca, 35% polyamide, 26% scheerwol (merinoswol ex-

trafi jn), 2% viscose, looplengte 175 m/50 g) van Lana Grossa: 

350 (400 – 450) g rozenkwarts (kl. 103); breinaalden nr. 4,5; 1 

rondbreinaald nr. 4,5, 40 cm lang; 1 haaknaald nr. 5.

Boordpatroon: afw. 2 s. av., 2 s. r. br.

Haakpatroon: aantal steken deelbaar door 10 + 3 + 1 keer-l. 

Zie haakpatroon. Hg. en tg. rijen zijn getekend. De 1e – 6e rij 1x 

haken, dan de 3e – 6e rij steeds herh.

Stekenproef: haakpatroon met haaknaald nr. 5: 15 s. en 7 rijen 

= 10 x 10 cm.

Rugpand: 73 (83 – 93) l. + 1 keer-l. met haaknaald nr. 5 opzetten. 

In haakpatroon haken: vlg. haakpatroon beginnen, 6 (7 – 8)x het pg. 

herh., vlg. haakpatroon eindigen. Bij een totale hoogte van 45 (48 – 

51) cm het werk beëindigen.

Voorpand: in principe als het rugpand haken. Bij een totale hoog-

te van 39 (42 – 45) cm voor de hals de midd. 30 s. onbehaakt la-

ten en beide voorpandhelften tot de 

schouder afzonderlijk beëindigen. 

Bij een totale hoogte van 45 (48 – 

51) cm het werk beëindigen.

Mouwen: 43 l. + 1 keer-l. met haaknaald nr. 5 opzetten. In haak-

patroon haken: vlg. haakpatroon beginnen, 3x het pg. herh., vlg. 

haakpatroon eindigen. Bij een totale hoogte van 27 (24 – 21) cm 

voor de mouwafschuining 1x 1 s. aan weersz. meerd., dan in elke 

2e rij 5x 1 s. (6x 1 s. - 7x 1 s.) aan weersz. meerd. = 55 (57 – 

59) s. De gemeerderde s. een voor een in het haakpatroon opne-

men. Bij een totale hoogte van 41 cm het werk beëindigen. De 2e 

mouw op dezelfde manier haken.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schou-

dernaden dichtnaaien. Uit de opzetrand van het rugpand resp. 

voorpand telkens 76 (80 – 84) s. opnemen en 1 tg. nld. av. s. br., 

daarbij verdeeld 6 s. mind. = 70 (74 – 78) s. Met naalden nr. 4,5 

in boordpatroon br., daarbij in de hg. nld. de s. als volgt indelen: 

kant-s., 1 s. r., * 2 s. av., 2 s. r., vanaf * steeds herh., 2 s. av., 1 s. 

r., kant-s. Na 12 cm alle s. r. afk. Uit de mouwranden telkens 42 s. 

opnemen en 1 tg. nld. av. s. br., daarbij verdeeld 4 s. mind. = 38 

s. Met naalden nr. 4,5 in boordpatroon br., daarbij in de hg. nld. de 

s. als volgt indelen: kant-s., 1 s. r., * 2 s. av., 2 s. r., vanaf * steeds 

herh., 2 s. av., 1 s. r., kant-s. Na 9 cm alle s. r. afk. De halsrand 

met haaknaald nr. 5 met 1 t. v. omhaken. Uit de gehaakte rand 

104 s. opnemen. Met de rondbreinaald. nr. 4,5, 40 cm lang, in 

boordpatroon in toeren br. Na 31 cm de s. afk., zoals ze zich voor-

doen. Mouwen aan weerszijden van de schoudernaad telkens 17 

(18 – 19) cm aannaaien. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.

Rug- en 

 voorpand, helft

Mouw 

helft
Tekenverklaring:

= 1 losse

= 1 vaste

= 1 stokje

=  1 bundel-s.: * 1 o. op de naald nemen, 1 lus doorhalen en lang 

 trekken, vanaf * nog 2x herh. Met 1 o. alle op de naald liggende 

 lussen en o. samen doorhalen en met 1 l. de bundel-s. beëindigen.

Haakpatroon

pg. = 10 s.
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Breipatroon

pg. = 13 s.
Tekenverklaring:

= 1 s. r.

= 1 s. av.

Voorpand 

helft

Model 11

TRUI · FATTO

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 

staan tussen haakjes voor, voor 

maat 44/46 na het dwars-

streepje. Wanneer er maar 1 

getal staat aangegeven, geldt 

dit voor alle maten.

Materiaal: „Fatto“ (62% 

scheerwol (merinoswol), 26% 

mohair, 12% polyamide, loop-

lengte 175 m/50 g) van Lana Grossa: 200 (250 – 300) g antra-

ciet (kl. 11), 100 (150 – 150) g donkergrijs (kl. 10), 100 (150 – 

150) g lichtgrijs (kl. 9) en 100 (150 – 150) g bourgondisch rood 

(kl. 3); breinaalden nr. 6; 1 rondbreinaald nr. 6, 40 cm lang, 1 set 

van 5 breinaalden zonder knop nr. 5.

Boordpatroon: afw. 2 s. av., 2 s. r. br.

Basispatroon: aantal steken deelbaar door 13 + 2 + kant-s. Hg. 

en tg. nld. zijn getekend. De s. zijn zo getekend, zoals ze gebreid 

worden. De 1e – 20e nld. steeds herh., dan met de 4e nld. brei-

patroon eindigen.

Ketting-kant-s.: hg. nld.: de 1e s. r. gedraaid br., de laatste s. 

als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder lei-

den. Tg. nld.: de 1e s. av. gedraaid br., de laatste s. als bij het av. 

br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden.

Stekenproef: basispatroon met naalden nr. 6: 17 s. en 26 nld. = 

10 x 10 cm; boordpatroon met naalden nr. 6: 17 s. en 26 nld. = 

10 x 10 cm.

Rugpand en mouw: eerst 4 rechthoeken br.: 1e rechthoek: 95 

(108 – 121) s. met naalden nr. 6 in antraciet opzetten. In basispatroon 

br., daarbij in de 1e nld. = hg. nld., de s. als volgt indelen: kant-s., vlg. 

breipatroon beginnen, 7 (8 – 9)x het pg. herh., vlg. breipatroon eindi-

gen, kant-s. De kant-s. aan weerszijden als ketting-kant-s. br. Bij een 

totale hoogte van 40 cm = 5x de 1e – 20e nld. en 1x de 1e – 4e nld. 

= 104 nld., alle s. losjes afk. 2e rechthoek: antraciet, 3e rechthoek: 

lichtgrijs, 4e rechthoek: bourgondisch rood.

Voorpand: 52 (60 – 68) s. met naalden nr. 6 in donkergrijs op-

zetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. 

als volgt indelen: kant-s., 2 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds 

herh., kant-s. De kant-s. aan weerszijden als ketting-kant-s. br. 

Bij een totale hoogte van 49 (51 – 53) cm voor de hals de midd. 

16 s. afk., dan in elke 2e nld. 1x 4 s., 1x 3 s., 1x 2 s. en 3x 1 s. 

mind. Bij een totale hoogte van 55 (57 – 59) cm de overige telk. 6 

(10 – 14) schouder-s. afk.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. De 4 

rechthoeken vlg. patroon – rugpand en mouw uit 4 rechthoeken – 

aan elkaar naaien, de pijlen geven daarbij de breirichting aan. Nu 

rugpand en mouw vlg. schematekening aan het voorpand naaien. 

Het voorpand in het midden aan de bovenste rand van de recht-

hoek in bourgondisch rood en van de rechthoek in antraciet leg-

gen. Schoudernaden aan weerszijden 3 (5 – 7) cm dichtnaaien. 

De uitstekende zijden van de uit 4 rechthoeken bestaande gro-

te rechthoek naar het voorpand toe om-

slaan, zie gebogen pijlen in de schema-

tekening en aan het voorpand aannaai-

en, daarbij 7 cm vanaf de opzet voor-

pand als splitten openlaten. De dwars-

naden van A naar B resp. van C naar D 

telkens 30 cm dichtnaaien. De overige 

10 cm voor het armsgat openlaten. Uit 

de halsrand in antraciet 92 s. opnemen. 

Met de rondbreinaald nr. 6 in toeren in 

boordpatroon br. Na 24 cm de s. afk., 

zoals ze zich voordoen. Uit de armsga-

ten met antraciet telk. 40 s. opnemen. 

S. gelijkmatig op de breinaalden zonder 

knop nr. 5 verdelen = 10 s./naald. Werk 

in het rond sluiten. In toeren in boord-

patroon br. Na 18 (15 – 12) cm de s. 

afk., zoals ze zich voordoen.

Schematekening

antraciet

antraciet lichtgrijs

bourgondisch 

rood

donkergrijs 

 boordpatroon

lichtgrijsantraciet

antraciet
bourgondisch 

rood
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Model 12

SLIPOVER · FATTO

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 

staan tussen haakjes voor, voor 

maat 44/46 na het dwars-

streepje. Wanneer er maar 1 

getal staat aangegeven, geldt 

dit voor alle maten.

Materiaal: „Fatto“ (62% 

scheerwol (merinoswol), 26% mohair, 12% polyamide,loopleng-

te 175 m/50 g) van Lana Grossa: 200 (250 – 300) g pastelroze 

(kl. 2); breinaalden nr. 5,5 en 6; 1 rondbreinaald nr. 5,5, 40 cm 

lang, 1 hulpnaald.

Kleine gerstekorrel: even aantal s. 1e nld.: kant-s., * 1 s. r., 1 

s. av., vanaf * steeds herh., kant-s. 2e nld.: s. laten verspringen. 

De 2e nld. steeds herh. Wanneer in toeren gebreid wordt, dan in 

de 2e t. de s. laten verspringen en de 2e t. steeds herh.

Kabelpatroon (= 78 s.): zie breipatroon. Alleen de hg. nld. zijn 

getekend. In de tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen. De be-

treffende pg. in de hoogte steeds herh.

Stekenproef: kabelpatroon met naalden nr. 6, gerekt gemeten: 

21,5 s. en 25 nld. = 10 x 10 cm; kleine gerstekorrel met naalden 

nr. 6: 19 s. en 31 nld. = 10 x 10 cm.

Tekenverklaring:

= 1 s. r.

= 1 s. av.

= 2 s. op een hulpnld. voor het werk leggen, 2 s. r., dan de s. van 

de hulpnld. r. br.

= 2 s. op een hulpnld. achter het werk leggen, 2 s. r., dan de s. 

van de hulpnld. r. br.

= 3 s. op een hulpnld. voor het werk leggen, 3 s. r., dan de s. van 

de hulpnld. r. br.

= 3 s. op een hulpnld. achter het werk leggen, 3 s. r., dan de s. 

van de hulpnld. r. br.

= 2 s. op een hulpnld. voor het werk leggen, 1 s. av., dan de s. 

van de hulpnld. r. br.

= 1 s. op een hulpnld. achter het werk leggen, 2 s. r., dan de s. 

van de hulpnld. av. br.

Rechthoek

Rugpand en mouw uit 4 rechthoeken

antraciet

antraciet

bourgondisch rood

lichtgrijs

Breipatroon

16 s., 2x br. = 32 s. 23 s.23 s.
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Model 13

SLIPOVER · FATTO

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 

staan tussen haakjes voor, voor 

maat 44/46 na het dwars-

streepje. Wanneer er maar 1 

getal staat aangegeven, geldt 

dit voor alle maten.

Materiaal: „Fatto“ (62% 

scheerwol (merinoswol), 26% 

mohair, 12% polyamide,looplengte 175 m/50 g) van Lana Grossa: 

250 (300 – 350) g aubergine (kl. 16); breinaalden 

nr. 6 en 1 haaknaald nr. 4,5.

Basispatroon: aantal steken deelbaar door 3 + 2 

+ kant-s. 1e nld. (= hg. nld.): kant-s., * 2 s. av., 1 

s. r., vanaf * steeds herh., 2 s. av., kant-s. 2e nld. 

(= tg. nld.): alle s. av. br. De 1e en 2e nld. steeds 

herh.

Stekenproef: basispatroon met naalden nr. 6: 18 s. 

en 28 nld. = 10 x 10 cm.

Rugpand: 94 (100 – 109) s. met naalden nr. 6 op-

zetten en meteen in basispatroon br. Bij een tota-

le hoogte van 20 cm aan weerszijden 1 markering 

voor het begin van de armsgaten aanbrengen en na 

21 (22 – 23) cm aan weerszijden het einde van de 

arsmgaten markeren. Na nog eens 27 (29 – 31) cm 

alle s. afk.

Voorpand: eerst als het rugpand br. Bij een totale hoogte van 41 

(42 – 43) cm alle s. afk.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Zijna-

den aan weerszijden telkens 20 cm dichtnaaien. Aan het rugpand 

de 27 cm vanaf de 2e markering tot de afkantrand naar het voor-

pand toe omklappen en de omgeklapte delen middenvoor ca. 1,5 

cm over elkaar leggen, de rechterhelft over de linkerhelft. Aan de 

afkantrand van het voorpand aannaaien, zie ook patroonschets. 

De armsgaten met 1 t. v. omhaken.

Rug- en 

voorpand helft

Patroonschets

Rugpand: 78 (86 – 94) s. met naalden nr. 5,5 opzetten. In kleine 

gerstekorrel br. Na 5 cm in de laatste tg. nld. de kant-s. verdubbe-

len = 80 (88 – 96) s. Met naalden nr. 6 verder br. en de s. als volgt 

indelen: kant-s., 0 (4 – 8) s. kleine gerstekorrel, 78 s. kabelpatroon, 

0 (4 – 8) s. kleine gerstekorrel, kant-s. Voor de zijafschuining in de 

9e nld. 1x 1 s. aan weersz. meerd., dan afw. in elke 6e en 8e nld. 

nog 5x 1 s. (in elke 8e nld. 4x 1 s., dan in de volg. 6e nld. nog 1x 

1 s. - in elke 8e nld. 5x 1 s.) aan weerszijden meerd. = 92 (100 – 

108) s. De gemeerderde s. een voor een in kleine gerstekorrel br. 

Bij een totale hoogte van 26 (27 – 28) cm voor de armsgaten 1x 2 

(2 – 3) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 2x 1 s., dan in elke 

4e nld. 2x 1 s. (in elke 2e nld. 4x 1 s., dan in elke 4e nld. 2x 1 s. - in 

elke 2e nld. 1x 2 s., 3x 1 s., dan in elke 4e nld. 2x 1 s.) aan weersz. 

mind. = 80 (84 – 88) s. Bij een armsgathoogte van 20 (21 – 22) 

cm voor de schouderafschuining 1x 6 (7 – 7) s. aan weerzs. afk., 

dan in elke 2e nld. 1x 6 s. en 1x 7 s. (in elke 2e nld. 2x 7 s. - in elke 

2e nld. 2x 8 s.) aan weersz. afk. Tegelijk met het begin van de 1e 

schoudermindering voor de hals de midd. 38 s. afk., daarbij voor 

het afkanten 6x 2 s. r. samenbr., dan pas de s. afk. = 32 afgekante 

s. In de volg. 2e nld. nog 1x 2 s. afk.

Voorpand: in principe als het rugpand br. Bij een totale hoogte van 

41 (43 – 45) cm voor de hals de midd. 24 s. afk., daarbij voor het 

afkanten 6x 2 s. r. samenbr., dan pas de s. afk. = 18 afgekante s. 

Voor de halsronding in elke 2e nld. nog 3x 2 s. en 3x 1 s. mind.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schou-

dernaden dichtnaaien. Uit de halsrand 68 s. opnemen. Met de 

rondbreinaald nr. 5,5 in kleine gerstekorrel in toeren 2,5 cm br. 

S. afk., zoals ze zich voordoen. Uit de armsgaten telk. 78 s. opne-

men. Met naalden nr. 5,5 in kleine gerstekorrel 2,5 cm br. De s. 

afk., zoals ze zich voordoen. Zijnaden dichtnaaien.

Rug- en 

 voorpand helft

30



Model 14

TRUI · FATTO

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 

staan tussen haakjes voor, voor 

maat 44/46 na het dwars-

streepje. Wanneer er maar 1 

getal staat aangegeven, geldt 

dit voor alle maten.

Materiaal: „Fatto“ (62% 

scheerwol (merinoswol), 26% 

mohair superkid, 12% polya-

mide, ll. = ca. 175 m/50 g) van Lana Grossa: 400 (450 – 500) g 

goudbruin (kl. 7); breinaalden nr. 5,5 en 7; 1 rondbreinaald nr. 6, 

40 cm lang; 1 kabelhulpnaald.

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Averechte tricotsteek: hg. nld. av., tg. nld. r. br.

Kabel (= 24 s.): 1e – 15e nld.: tricotsteek; 16e nld. (= tg. 

nld.): 6 s. av., 2 o., 12 s. av., 2 o., 6 s. av. 17e nld. (= hg. nld.): 

6 s. op een kabelhulpnaald achter het werk leggen, daarbij de o. 

laten vallen, 6 s. r. br., dan de s. van de kabelhulpnaald r. br., 6 

s. op een kabelhulpnaald voor het werk leggen, 6 s. r. br., daarbij 

de o. laten vallen, dan de s. van de kabelhulpnaald r. br. 18e nld.: 

averecht. 19e – 26e nld.: tricotsteek. De 1e – 26e nld. steeds 

herh.

Geaccentueerde minderingen: rechterrand: kant-s., 1 s. r., 1 

enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgehaal-

de s. overhalen); linkerrand: 2 s. r. samenbr., 1 s. r., kant-s.

Stekenproef: tricotsteek met naalden nr. 7: 17 s. en 25 nld. = 

10 x 10 cm; kabel met naalden nr. 7: 24 s. = 10,5 cm breed.

Rugpand: 92 (98 -104) s. met naalden nr. 5,5 opzetten. In 

boordpatroon br. Na 7 cm in de laatste tg. nld. verdeeld 2 s. 

meerd. = 94 (100 – 106) s. Met naalden nr. 7 in tricotsteek ver-

der breien. Bij een totale hoogte van 38 cm 1x 3 (3 – 4) s. aan 

weersz. afk., dan voor de raglanafschuining in elke 2e nld. 30 (33 

– 35)x 1 s. aan weersz. mind., daarbij geaccentueerde minderin-

gen uitvoeren. Bij een totale hoogte van 62 (64 – 66) cm de ove-

rige 28 s. afk.

Voorpand: 92 (98 – 104) s. met naalden nr. 5,5 opzetten. Na 7 

cm in de laatste tg. nld. verdeeld 8 s. meerd. = 100 (106 – 112) 

s. Met naalden nr. 7 verder br. en de s. als volgt indelen: kant-s., 

31 (34 – 37) s. tr., 6 s. av. tr., 24 s. kabel, 6 s. av. tr., 31 (34 – 37) 

s. tr., kant-s. Bij een totale hoogte van 38 cm 1x 3 (3 – 4) s. aan 

weersz. afk., dan voor de raglanafschuining in elke 2e nld. 27 (30 

– 32)x 1 s. aan weersz. mind., daarbij geaccentueerde minderin-

gen uitvoeren. Bij een totale hoogte van 57 (59 – 61) cm voor de 

hals binnen de 24 s. kabel verdeeld 10 s. mind. In de volg. hg. 

nld. de midd. 10 s. afk., dan in elke 2e nld. 1x 3 s. en 2x 2 s. 

mind. De overige 3 s. afk.

Linkermouw: 44 s. met naalden nr. 5,5 opzetten. In boordpa-

troon br. Na 9 cm met naalden nr. 7 in tr. verder br. Voor de schui-

ne mouwranden in de 7e nld. 1x 1 s. aan weerszijden meerd., dan 

in elke 6e nld. 13x 1 s. (in elke 6e nld. 11x 1 s. en in elke 4e nld. 

5x 1 s. - in elke 6e nld. 5x 1 s. en in elke 4e nld. 14x 1 s.) aan 

weersz. meerd. = 72 (78 – 84) s. Bij een totale hoogte van 46 cm 

1x 3 (3 – 4) s. aan weersz. afk., dan voor de raglanafschuining in 

elke 2e nld. 27 (30 – 32)x 1 s. aan weersz. mind., daarbij geac-

centueerde minderingen uitvoeren. Voor de rest van de raglanaf-

schuining aan de rechterrand in elke 2e nld. nog 3x 1 s. mind., 

daarbij eveneens geaccentueerde minderingen uitvoeren en te-

gelijkertijd aan de linkerrand in elke 2e nld. 1x 3 s. en 3x 2 s. afk.

Rechtermouw: als de linkermouw, echter in spiegelbeeld br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Raglan-

naden dichtnaaien. Uit de halsrand 88 s. opnemen. Met de rond-

breinaald nr. 6 in boordpatroon br. Na in totaal 19 cm de s. afk., 

zoals ze zich voordoen. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.

Rug- en 

voorpand, 

helft

Linkermouw
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Model 16

TRUI · PELOSO

Maat 36/38, 40/42 en 44/46 

De gegevens voor maat 40/42 

staan tussen haakjes voor, voor 

maat 44/46 na het dwars-

streepje. Wanneer er maar 1 

getal staat aangegeven, geldt 

dit voor alle maten.

Materiaal: „Peloso“ (54% 

scheerwol (merinoswol), 26% 

mohair, 20% polyacryl, loop-

lengte 210 m/50 g) van Lana Grossa: 100 (100 – 150) g grijs-

beige (kl. 8), 50 g goudbruin (kl. 7), 50 (100 – 100) g don-

kergrijs (kl. 9), 50 (100 – 100) g petrol (kl. 6), 50 g antraciet 

(kl. 10) en 50 g aubergine (kl. 16); breinaalden nr. 5 en 6. 1 

rondbreinaald nr. 5, 40 cm lang.

Boordpatroon: afw. 2 s. av., 2 s. r. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Strepenvolgorde: 14 nld. grijsbeige (kl. 8), 14 nld. petrol (kl. 6), 6 

nld. aubergine (kl. 16), 6 nld. donkergrijs (kl. 9), 6 nld. antraciet (kl. 

10), 8 nld. goudbruin (kl. 7), 16 nld. grijsbeige (kl. 8), begin armsgat 

resp. begin mouwkop = 70 nld., 8 nld. petrol (kl. 6), 20 nld. aubergi-

ne (kl. 16), 8 nld. donkergrijs (kl. 9), 8 in antraciet eindigen = 44 nld.

Model 15

VEST · PELOSO

Maat 36/38, 40/42 en 44/46 

De gegevens voor maat 40/42 

staan tussen haakjes voor, voor 

maat 44/46 na het dwars-

streepje. Wanneer er maar 1 

getal staat aangegeven, geldt 

dit voor alle maten.

Materiaal: „Peloso“ (54% 

scheerwol (merinoswol), 26% 

mohair, 20% polyacryl, loop-

lengte 210 m/50 g) van Lana 

Grossa: 450 (500 – 550) g 

grijsbeige (kl. 8); breinaalden nr. 5,5 en 7.

OPGELET: het complete vest wordt met dubbele draad ge-

breid!

Boordpatroon: afw. 2 s. av., 2 s. r. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Knoopjesrand: kant-s. in hg. en tg. nld. recht br.

Stekenproef: tricotsteek met dubbele draad met naalden nr. 7: 

11 s. en 16 nld. = 10 x 10 cm.

Rugpand: 62 (66 – 70) s. met dubbele draad en naalden nr. 5,5 

opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. 

als volgt indelen: kant-s., 1 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds 

herh., 2 s. r., 1 s. av., kant-s. Na 5 cm in de laatste tg. nld. gelijk-

matig verdeeld 6 s. meerd. = 68 (72 – 76) s. Met naalden nr. 7 

in tr. verder br. Bij een totale hoogte van 63 (64 – 65) cm voor de 

schouderafschuining 1x 8 (8 – 9) s. aan weersz. stilleggen, dan in 

elke 2e nld. 2x 8 s. (in elke 2e nld. 2x 9 s. - in elke 2e nld. 1x 9 s. 

en 1x 10 s.) stilleggen. Bij een totale hoogte van 67 (68 – 69) cm 

de overige 20 s. afk.

Linkervoorpand: 31 (35 – 39) s. met dubbele draad en naal-

den nr. 5,5 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = 

tg. nld. de s. als volgt indelen: kant-s., 2 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., 

vanaf * steeds herh., 2 s. r., 1 s. av., kant-s. Na 5 cm in de laat-

ste tg. nld. gelijkmatig verdeeld 7 (5 - 3) s. meerd. = 38 (40 - 42) 

s. Met naalden nr. 7 in tr. verder br. Bij een totale hoogte van 63 

(64 – 65) cm voor de schouderafschuining aan de rechterrand als 

bij het rugpand beschreven br. Met de overige 14 s. voor de kraag 

nog 11 cm br., dan de s. stilleggen.

Rechtervoorpand: als het linkervoorpand, echter in spiegelbeeld br.

Mouwen: 30 s. met dubbele draad en naalden nr. 5,5 opzetten. 

In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als bij het 

rugpand indelen. Na 5 cm in de laatste tg. nld. gelijkmatig ver-

deeld 6 s. meerd. = 36 s. Met naalden nr. 7 in tr. verder br. Voor 

de schuine mouwranden in de 13e (11e – 9e) nld. 1x 1 s. aan 

weerszijden meerd., dan in elke 10e nld. 5x 1 s. (afw. in elke 8e 

en 10e nld. 6x 1 s. - in elke 8e nld. 7x 1 s.) aan weersz. meerd. = 

48 (50 – 52) s. Bij een totale hoogte van 49 cm alle s. afk. De 2e 

mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. De stil-

gelegde s. van de schouders als volgt samenbr.: het rugpand en de 

voorpanden met de goede kanten op elkaar leggen. Nu de 1e s. van 

het rugpand met de betreffende 1e s. van het voorpand r. samenbr. 

Met de telkens 2 s. op dezelfde manier te werk gaan, dan de laatste 

s. over de zojuist gebreide s. halen. Deze handeling zo lang herh., 

tot alle stilgelegde s. verbruikt zijn. De stilgelegde telkens 14 s. van 

de kraag met maassteken met elkaar verbinden. Kraag aan de ach-

terste halsrand naaien. Mouwen aan weerszijden van de schouder-

naad telk. 21 (22 – 23) 

cm aannaaien. Zij- en 

mouwnaden dichtnaaien.

Rugpand helft

Linkervoorpand

Mouw helft
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Model 17

TRUI · PELOSO

Maat 36/38, 40/42 en 44/46 

De gegevens voor maat 40/42 

staan tussen haakjes voor, voor 

maat 44/46 na het dwars-

streepje. Wanneer er maar 1 

getal staat aangegeven, geldt 

dit voor alle maten.

Materiaal: „Peloso“ (54% 

scheerwol (merinoswol), 26% 

mohair, 20% polyacryl, loop-

lengte 210 m/50 g) van Lana Grossa: 350 (400 – 450) g bour-

gondisch rood (kl. 3); breinaalden nr. 5,5 en 6,5; 1 rondbrei-

naald nr. 6,5, 80, 60, 40 cm lang; 1 rondbreinaald nr. 5,5, 40 

cm lang.

Halve patentsteek: 1e nld. (= hg. nld.): kant-s., afw. 1 s. r., 1 

s. av., nog 1 s. r., kant-s. 2e nld. (= tg. nld.): kant-s., * de volg. 

s. met 1 o. als bij het av. br. afh., 1 s. r., vanaf * steeds herh., de 

volg. s. met 1 o. als bij het av. br. afh., kant-s. 3e nld. (= hg. 

nld.): kant-s., * de o. en de afgeh. s. van de vorige nld. r. samen-

br., 1 s. av., vanaf * steeds herh., de o. en de afgeh. s. van de vo-

rige nld. r. samenbr., kant-s. De 1e – 3e nld. 1x br., dan de 2e en 

3e nld. steeds herh.

Averechte tricotsteek: hg. nld. av., tg. nld. r. br.; in toeren 

steeds av. s. br.

Basispatroon in hg. en tg. nld.: aantal steken deelbaar door 6 

+ 1 + kant-s. 1e nld. (= hg. nld.): kant-s., 3 s. av., * 1 s. r., 5 

s. av., vanaf * steeds herh., 1 s. r., 3 s. av., kant-s. 2e nld. (= tg. 

nld.): kant-s., 3 s. r., * de volg. s. met 1 o. als bij het av. br. afh., 

5 s. r., vanaf * steeds herh., de volg. s. met 1 o. als bij het av. br. 

afh., 3 s. r., kant-s. 3e nld. (= hg. nld.): kant-s., 3 s. av., * de 

o. en de afgeh. s. van de vorige nld. r. samenbr., 5 s. av., vanaf 

* steeds herh., de o. en de afgeh. s. van de vorige nld. r. samen-

br., 3 s. av., kant-s. De 1e – 3e nld. 1x br., dan de 2e en 3e nld. 

steeds herh.

Geaccentueerde minderingen: rechterrand: kant-s., 1 s. r., 2 

s. r. samenbr.; linkerrand: 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., 1 s. 

r. br., dan de afgeh. s. overhalen), 1 s. r., kant-s.

Geaccentueerde meerderingen: rechterrand: kant-s., 1 s. r., 

1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br.; linker-

rand: 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br., 1 

s. r., kant-s.

Stekenproef: tricotsteek met naalden nr. 6: 13 s. en 20 nld. = 

10 x 10 cm.

Rugpand: 66 (70 – 74) s. met naalden nr. 5 in antraciet (kl. 10) 

opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. 

als volgt indelen: kant-s., 1 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds 

herh., 2 s. r., 1 s. av., kant-s. Na 7 cm in de laatste tg. nld. gelijkma-

tig verdeeld 3 (3 – 5) s. meerd. = 69 (73 – 79) s. Met naalden nr. 

6 in tr. en vlg. de strepenvolgorde verder br. en voor de zijafschui-

ning in de 15e nld. in tr. 1x 1 s. aan weersz. mind., dan in elke 14e 

nld. 2x 1 s. aan wersz. mind., daarbij geaccentueerde minderingen 

uitvoeren = 63 (67 – 73) s. Rechtdoor verder br. Na 70 nld. stre-

penvolgorde = bij een totale hoogte van 42 cm voor de armsgaten 

1x 3 s. aan weersz. afk., dan in de volg. 2e nld. 1x 2 s. aan weersz. 

afk. Verder in elke 2e nld. 2 (3 – 4)x 1 s., dan in elke 4e nld. 2x 1 s. 

aan weersz. mind., daarbij geaccentueerde minderingen uitvoeren 

= 45 (47 – 51) s. Bij een totale hoogte van 62 (63 – 64) cm voor de 

schouderafschuining 1x 3 (4 – 4) s. afk., dan in elke 2e nld. 2x 4 s. 

(in elke 2e nld. 2x 4 s. - in elke 2e nld. 2x 5 s.) afk., tegelijk met het 

begin van de 1e schoudermindering voor de hals de midd. 19 s. 

stilleggen, dan in de volg. 2e nld. 1x 2 s. afk.

Voorpand: in principe als het rugpand br. Bij een totale hoogte 

van 56 (57 – 58) cm voor de hals de midd. 15 s. stilleggen, dan in 

elke 2e nld. 1x 2 s. en 2x 1 s. mind.

Mouwen: 34 s. met naalden nr. 5 in antraciet (kl. 10) opzetten. In 

boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt inde-

len: kant-s., 1 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., 2 s. r., 1 s. 

av., kant-s. Na 4 cm in aubergine (kl. 16) nog 3 cm br. Met naalden 

nr. 6 in tr. en vlg. de strepenvolgorde verder br. en voor de mouwaf-

schuining in de 9e nld. in tr. 1x 1 s. aan weersz. meerd., dan in elke 

8e nld. 7x 1 s. (afw. in elke 6e en 8e nld. 8x 1 s. - in de volg. 8 nld. 

1x 1 s. en in elke 6e nld. 8x 1 s.) aan weerszijden meerd., daar-

bij geaccentueerde meerderingen uitvoeren = 50 (52 – 54) s. Na 

70 nld. strepenvolgorde = bij een totale hoogte van 42 cm voor de 

mouwkop 1x 3 s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 5x 1 s., in elke 

4e nld. 4x 1 s., weer in elke 2e nld. 5x 1 s. (in elke 2e nld. 5x 1 s., in 

elke 4e nld. 4x 1 s., weer in elke 2e nld. 6x 1 s. - in elke 2e nld. 6x 

1 s., in elke 4e nld. 4x 1 s., weer in elke 2e nld. 6x 1 s.) aan weersz. 

mind., daarbij geaccentueerde minderingen uitvoeren. In de volg. 2e 

nld. 1x 2 s. aan weersz. afk. Bij een mouwkophoogte van 20 (21 

-22) cm de overige 12 s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schou-

dernaden dichtnaaien. Uit de halsrand met antraciet 60 s. opne-

men. Met de rondbreinaald nr. 5 in boordpatroon in toeren br. Na 

2,5 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. Mouwen inzetten. Zij- 

en mouwnaden dichtnaaien.

Rug- en 

voorpand helft

Mouw 

helft
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Model 18

TRUI · PELOSO

Maat 36/38, 40/42 en 44/46 

De gegevens voor maat 40/42 

staan tussen haakjes voor, voor 

maat 44/46 na het dwars-

streepje. Wanneer er maar 1 

getal staat aangegeven, geldt 

dit voor alle maten.

Materiaal: „Peloso“ (54% 

scheerwol (merinoswol), 26% 

mohair, 20% polyacryl, loop-

lengte 210 m/50 g) van Lana 

Grossa: 200 (250 – 300) g jeans (kl. 4); breinaalden nr. 5,5 en 

6; 1 rondbreinaald nr. 5,5, 40 cm lang.

Boordpatroon: afw. 2 s. av., 2 s. r. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Middelste rand (= 31 s.): zie breipatroon. Alleen de hg. nld. zijn 

getekend. In de tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen, o. av. br. 

De 1e – 24e nld. steeds herh.

Stekenproef: tricotsteek met naalden nr. 6: 15 s. en 19 nld. = 

10 x 10 cm; middelste rand met naalden nr. 6: 31 s. = 20 cm 

breed.

Rugpand: 74 (82 – 90) s. met naalden nr. 5,5 opzetten. In boord-

patroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: 

kant-s., 1 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., 2 s. r., 1 s. 

av., kant-s. Na 6 cm met naalden nr. 6 verder br., daarbij met de 

midd. 14 s. beginnen en in het midden 1 s. meerd. = 15 s. Voor 

de ronding in elke 2e nld. 2x 3 s. en 6x 4 s. (6x 4 s. en 2x 5 s. - 

2x 4 s. en 6x 5 s.) meer br., daarbij na het keren de 1e s. afh. De 

midd. in totaal 31 s. als middelste rand br. en met de in het brei-

patroon gemarkeerde 15 s. beginnen, de overige s. aan weersz. 

daarvan in tr. br. Wanneer alle 75 (83 – 91) s. in het werk zijn voor 

de zijafschuining in elke 2e nld. 27x 1 s. aan weersz. meerd. = 

129 (137 - 145) s. De gemeerderde s. in tr. br. Na 12 (13 - 14) 

cm voor de schouderafschuining 1x 7 (8 - 9) s. aan weersz. afk., 

dan in elke 2e nld. 5x 8 s. (2x 8 s. en 3x 9 s. - 4x 9 s. en 1x 10 

s.) aan weerszijden afk. Bij een totale hoogte van 58 (59 – 60) 

cm voor de hals de midd. 33 s. afk., dan in de volg. 2e nld. 1x 1 

s. mind.

Voorpand: in principe als het rugpand br. Bij een totale hoogte 

van 52 (53 – 54) cm voor de hals de midd. 13 s. afk., dan in elke 

2e nld. 1x 4 s., 1x 3 s., 1x 2 s. en 2x 1 s. mind.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schou-

dernaden dichtnaaien. Uit de halsrand 80 s. opnemen. Met de 

rondbreinaald nr. 5,5 in boordpatroon br. Na 16 cm de s. afk., zo-

als ze zich voordoen. Uit de mouwranden telk. 26 (30 – 34) s. op-

nemen. Met naalden nr. 5,5 in boordpatroon br. Na ca. 26 cm de 

s. afk., zoals ze zich voordoen. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.

Basispatroon in toeren: aantal steken deelbaar door 6. 1e t.: * 

de o. en de afgeh. s. van de vorige nld. r. samenbr., 5 s. av., van-

af * steeds herh. 2e t.: * de volg. s. met 1 o. als bij het av. br. afh, 

5 s. av., vanaf * steeds herh. 3e t.: * de o. en de afgeh. s. van de 

vorige t. r. samenbr., 5 s. av., vanaf * steeds herh. De 1e – 3e t. 1x 

br., dan de 2e en 3e t. steeds herh.

Stekenproef: av. tr. met naalden nr. 6,5: 10 s. en 15 nld. = 10 x 

10 cm; basispatroon met naalden nr. 6,5: 10 s. en 17 nld. = 10 

x 10 cm.

Rugpand: 49 (53 – 57) s. met naalden nr. 5,5 opzetten. In halve 

patentsteek br., de 1e nld. is een tg. nld. Na 4 cm in de laatste tg. 

nld. gelijkmatig verdeeld 8 (10 – 12) s. meerd. = 57 (63 – 69) s. 

Met naalden nr. 6,5 in av. tr. verder br. Bij een totale hoogte van 

21 cm in basispatroon in hg. en tg. nld. verder br., daarbij in een 

tg. nld. beginnen: kant-s., 3 s. r., 8 (9 – 10) x het pg. herh., 1 s. 

av., 3 s. r., kant-s. Bij een totale hoogte van 34 cm na een 

tg. nld. alle 57 (63 – 69) s. stilleggen.

Voorpand: als het rugpand br.

Mouwen: 25 s. met naalden nr. 5,5 opzetten. In halve pa-

tentsteek br., de 1e nld. is een tg. nld. Na 4 cm in de laatste 

tg. nld. gelijkmatig verdeeld 6 s. meerd. = 31 s. Met naal-

den nr. 6,5 in av. tr. verder br. Voor de schuine mouwranden 

in de 7e nld. 1x 1 s. aan weersz. meerd., dan in elke 6e nld. 

5x 1 s. aan weersz. meerd. = 43 s. Bij een totale hoogte van 

31 cm in basispatroon in hg. en tg. nld. verder br., daarbij in 

een tg. nld. beginnen: kant-s., 2 s. r., 6x het pg. herh., 1 s. 

av., 2 s. r., kant-s. Bij een totale hoogte van 41 cm na een 

tg. nld. alle 43 s. stilleggen. De 2e mouw op dezelfde ma-

nier br.

Ronde pas: de s. van alle delen na elkaar op de rondbrei-

naald nr. 6,5, 80 cm lang, nemen: 43 s. 1e mouw, 57 (63 – 

69) s. vooprand, 43 s. 2e mouw, 57 (63 – 69) s. rugpand = 200 

(212 – 224) s. Het werk in het rond sluiten en het begin van de 

toer markeren. Van nu aan het basispatroon in toeren br. en me-

teen in de 1e t. de op elkaar treffende kant-s. mind. = 192 (204 

– 216) s. = 32 (34 – 36) pg. Voor de raglanpas als volgt s. mind.: 

11e (13e – 15e) t.: elke 4e en 5e av. s. av. samenbr. = 160 (170 

– 180) s. 27e (29e – 31e) t.: elke 1e en 2e av. s. av. samenbr. = 

128 (136 – 144) s. 39e (41e – 43e) t.: elke 2e en 3e av. s. av. 

samenbr. = 96 (102 – 108) s. 45e (47e – 49e) t.: elke 1e en 2e 

av. s. av. samenbr. = 64 (68 – 72) s. In de tussentijd met de tel-

kens kortere rondbreinaald nr. 6,5 verder br. Vanaf de 46e (48e 

– 50e) t. voor het boordje met de rondbreinaald nr. 5,5 nog 14 t. 

br., dan de s. afk.

Afwerken: halsboordje voor de helft naar binnen vouwen en aan-

naaien. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.

Mouw helft

Rug- en voorpand 

helft

34
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Rug- en 

 voorpand helft

Tekenverklaring:

= 1 s. r.

= 1 s. av.

= 1 omslag

= 2 s. r. samenbr.

= 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de 

volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen)

= 2 s. op een hulpnld. voor het werk 

 leggen, 1 s. r. br., dan de s. van de hulp-

nld. r. br.

Breipatroon

31 s.

Begin midd. 15 s.
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10 – LALA BERLIN LOVELY FINE TWEED +  
LALA BERLIN SHINY 



11 – FATTO

175 m / 50 g –  6 
62 % merinosscheerwol +  

26 % mohair +  
12 % polyacryl

Fatto
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 12 + 13 – FATTO



14 – FATTO
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15 – PELOSO

210 m / 50 g –  5 – 6 
54 % merinosscheerwol +  

26 % mohair +  
20 % polyacryl

Peloso
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16 – PELOSO



17 – PELOSO
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18 – PELOSO



4
033493

251037


