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Cool Air Fine

Alta Moda Alpaca

De ruime poncho-trui met vleermuismouwen
in een koele lichte kleur is een echt
combineerwonder. Draag hem met smalle broeken
of wijde culottes, ook de nieuwe lange plissérokken
passen er perfect bij. In tricotsteek gebreid een
ideaal model voor onervaren breisters.
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Model 14
CAPE • Alta Moda Alpaca
Maat 36/38, 40/42, 44/46 en 48/50
De gegevens voor maat 40/42, 44/46 en 48/50
staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat
aangegeven, geldt dit voor alle maten.
Materiaal: Lana Grossa Alta Moda Alpaca (90%
baby alpaca, 5% merinosscheerwol, 5% polyamide,
looplengte 140 m/50 g), 750 (800 – 850 – 900) g
natuurwit (kl. 14); breinaalden nr. 6 en 7, 1 rondbreinld. nr. 6 en 7, 40 cm lang.
Boordpatroon: met dubbele draad, afwisselend
1 s. r., 1 s. av.
Tricotsteek: met enkele draad, hg. nld. r., tg. nld.
av. In toeren steeds r. s. br.
Kettingrand: hg. nld.: de 1e s. r. gedraaid br., de
laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden. 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.
Geaccentueerde minderingen rechterrand: er
worden 6 s. geminderd. Hg. nld.: * de 1e s. r. br.,
2 s. r. gedraaid samenbr. De beide s. terug op de linkernaald schuiven. Vanaf * nog 4 x herh., dan de 1e s. r. br., 2 s. r.
gedraaid samenbr., de overige s. br.
Geaccentueerde minderingen linkerrand: er worden 6 s. geminderd.
Hg. nld.: * de 2e en 3e laatste s. r. samenbr., de laatste s. r. br. D3 laatste
s. van nld. op de linkernaald schuiven. Vanaf * nog 5 x herh.
Geaccentueerde minderingen rechterrand: er worden 7 s. geminderd. Hg. nld.: * de 1e s. r. br., 2 s. r. gedraaid samenbr. De beide s. terug
op de linkernaald schuiven. Vanaf * nog 5 x herh., dan de 1e s. r. br., 2 s.
r. gedraaid samenbr., de overige s. br.
Geaccentueerde minderingen linkerrand: er worden 7 s. geminderd.
Hg. nld.: * de 2e en 3e laatste s. r. samenbr., de laatste s. r. br. De 3 laatste s. van de nld. op de linkernaald schuiven. Vanaf * nog 6 x herh.
Stekenproef: tricotsteek met enkele draad en naalden nr. 7: 15,5 s.
en 22 nld. = 10 x 10 cm. Boordpatroon met dubbele draad en naalden
nr. 6: 17,5 s. = 10 cm breit.
Rugpand: 115 (121 – 127 – 133) s. met dubbele draad en naalden nr. 6
opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld., = tg. nld., s. als volgt indelen: kant-s., * 1 s. av., 1 s. r., vanaf * steeds herh., 1 s. av., kant-s. De kant-s.
als ketting-kant-s. br. Na 17 cm met naalden nr. 7 en enkele draad in tricotsteek verder br., daarbij in de eerste hg. nld. gelijkmatig verdeeld 13 s. mind. =
102 (108 – 114 – 120) s. Voor de zij- en mouwafschuining in de 5e nld. 1 x
1 s. aan weersz. meerd., dan in elke 4e nld. 3 x 1 s., in elke 2e nld. 24 x 1 s.,
3 x 2 s., 2 x 3 s. en 1 x 6 s. aan weersz. meerd. resp. erbij opzetten = 194
(200 – 206 – 212) s. Rechtdoor verder br. Na 15 cm mouwhoogte = 66 cm
totale hoogte, voor de geaccentueerde minderingen aan weersz. 2 (1 – 1 –
1) s. meerd. = 198 (202 – 208 – 214) s. In de volg. hg. nld. voor de schou-

derafschuining in elke 2e nld. * 1 x 6 s. en 1 x 7 s. aan
weersz. mind., vanaf * nog 5 x herh., dan nog 1 x 6 s.
(in elke 2e nld. 3 x 7 s., dan * 1 x 6 s. en 1 x 7 s. aan
weersz. mind., vanaf * nog 4 x herh. – in elke 2e nld. 8 x
7 s., dan * 1 x 6 s. en 1 x 7 s. aan weersz. mind., vanaf
* nog 1 x herh., dan nog 1 x 7 s. – in elke 2e nld. 12 x
7 s. en 1 x 8 s.) aan weersz. mind., daarbij steeds
geaccentueerde minderingen uitvoeren. Bij 78 cm totale hoogte de overige 30 s. stilleggen.
Voorpand: principieel als het rugpand br., het boordje echter slechts 11 cm hoog br. Bij 65 cm totale
hoogte voor de hals de midd. 18 s. stilleggen, dan in
elke 2e nld. 1 x 2 s. en 4 x 1 s. mind.
Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schoudernaden met matrassteken tussen de 1e
en 2e s. dichtnaaien. Uit de halsrand, inclusief de stilgelegde s. 80 s. opnemen. Met de rondbreinaald nr. 7 en
enkele draad in toeren br. Bij 12 cm totale hoogte met
dubbele draad met rondbreinaald nr. 6 in boordpatroon
br., daarbij in de 1e t. 8 s. meerd. = 88 s. In de 4e t. s.
afk., zoals ze zich voordoen. Uit de mouwranden telk.
48 s. met dubbele draad opnemen. Met naalden nr. 6 in
boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. gelijkmatig verdeeld 12 s. mind. = 36 s.
Na 16 cm s. afk., zoals ze zich voordoen. Zij- en mouwnaden dichtnaaien,
daarbij de naden van de boordjes van rug- en voorpand als splitten openlaten.

Mouw helft

Rug- en voorpand helft

Model 15
VEST • Tre Seta
Maat 36/38, 40/42, 44/46 en 48/50
De gegevens voor maat 40/42, 44/46 en 48/50
staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat
aangegeven, geldt dit voor alle maten.
Materiaal: Lana Grossa Tre Seta (40% merinosscheerwol, 35% zijde, 20% baby alpaca, 5% viscose, looplengte 130 m/50 g), 700 (750 – 800 –
850) g grijsgroen (kl. 6); breinaalden nr. 4, 1 haaknaald nr. 3,5.
Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av.
Halve patentsteek: “slanke” ribbel = voorkant. 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., de volg. s. met 1 o. als bij het av.
br. afhalen, vanaf * steeds herh., 1 s. av., kant-s. 3e
nld. (= tg. nld.): kant-s., 1 s. r., de volg. s. met de o.
av. samenbr., vanaf * steeds herh., 1 s. r., kant-s. De
2e en 3e nld. steeds herh.
Basispatroon: aantal steken deelbaar door 22 +
3 + kant-s. Zie breipatroon. Alleen de hg. nld. zijn

getekend. Indien in de tekenverklaring niet anders
aangegeven, in de tg. nld. s. br., zoals ze zich voordoen, o. av. br. De 1e - 20e nld. 1 x br., dan de 21e 28e nld. steeds herh.
Stekenproef: basispatroon met naalden nr. 4: 23 s.
en 32 nld. = 10 x 10 cm. Halve patentsteek met
naalden nr. 4: 18 s. en 32 nld. = 10 x 10 cm.
Rugpand: 115 (123 – 131 – 139) s. met naalden
nr. 4 opzetten en meteen in boordpatroon br., daarbij
in de 1e nld., = hg. nld., s. als volgt indelen: kant-s.,
1 s. av., * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., kant-s.
Na 4 nld. in halve patentsteek verder br. Bij 17 cm
totale hoogte in basispatroon verder br.: kant-s., de
1e s. van het breipatroon, 5 x het patroongedeelte
herh., de 2 laatste s. van het breipatroon, kant-s.
(kant-s., de laatste 5 s. van het pg., 5 x het patroongedeelte herh., de 1e - 6e s. van het pg., kant-s. kant-s., de laatste 9 s. van het pg., 5 x het patroongedeelte herh., de 1e - 10e s. van het pg., kant-s. de laatste 13 s. van het pg., 5x het pg. herh., de 1e –
14e s. van het pg., kant-s.). Voor de zijafschuining in
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