


4104 – OVERGOOIERTJE VAN 
COTTON 8 
Maten: 68/74 – 80/86 – 92/98 
Materiaal: Scheepjes Cotton 8 wit (502) 2-2-3 bollen, 
donkerrose (654) 1 bol, lichtrose (653) 1 bol 
Naalden: nr. 3, nr. 3 zonder knop 
Stekenverhouding: 28 steken en 40 naalden in 
tricotsteek en 32 steken en 40 naalden in patroonsteek 
gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en 
gebruik indien nodig andere naalden. 
Gebruikte steken: 
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de 
verkeerde kant. 
Patroonsteek: 
1e nld. (goede kant): *2 st. recht met donkerrose, 2 st. 
recht met lichtrose, herhaal vanaf *. 
2e nld.: *2 st. averecht met donkerrose, 2 st. recht 
met lichtrose, herhaal vanaf *. 
3e en 4e nld.: breien zoals de steken zich voordoen. 
5e nld.: *2 st. recht met lichtrose, 2 st. recht met 
donkerrose, herhaal vanaf *. 
6e nld.: 2 st. recht met lichtrose, 2 st. averecht met 
donkerrose, herhaal vanaf *. 
7e en 8e nld.: breien zoals de steken zich voordoen. 
Herhaal deze 8 naalden. 
Bloemen opmazen naar eigen inzicht volgens teltekening. 
1 = lichtrose, 2 = donkerrose. 
Werkwijze: 
Rugpand: Zet 98-104-110 st. op met wit en brei 5 
naalden recht. Brei verder met wit in tricotsteek en 
minder 8x1 st. aan beide kanten ven elke 9e-10- 
e-11e naald. Brei bij 21-24-27 cm hoogte verder in 
patroonsteek. Kant bij 22-25-28 cm hoogte voor de 
armsgaten 1x3, 1x2 en 1x1 st. af aan beide kanten 
van elke 2e nld. Kant bij 32-36-40 cm hoogte voor de 
hals de middelste 26-28-32 st. af en brei beide kanten 
apart verder. Kant aan halskant nog 2x4 st. af in elke 
2e nld. Kant bij 34-38-42 cm hoogte de st. voor de 
schouders af. 
Voorpand: brei als het rugpand tot 30-34-38 cm 
hoogte. Kant voor de hals de middelste 22-24-28 
st. af en brei beide kanten apart verder. Kant aan 
halskant nog 1x3, 2x2 en 3x1 st. af in elke 2e nld. Kant 
de st. voor de schouders op dezelfde hoogte af als bij 
het rugpand. 
Afwerking: Maas op het witte gedeelte bloemen 
op naar eigen inzicht. Sluit de schoudernaden. Neem 
met wit en naalden zonder knop rondom de hals 
ca. 82-88-96 st. op en brei 5 naalden recht. Kant af. 
Neem langs de armsgaten met wit ca. 72-78-84 st. op 
en brei 5 naalden recht. Kant af. Sluit de zijnaden. 
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