
 

MOUW SJAAL Gomitolo  

 

Maat 36-40 en 42-44 De informatie voor maat 42 - 44 staat tussen haakjes.  Als er slechts één specificatie 

wordt gegeven, geldt dit voor beide maten. 

 

Materiaal Lana Grossa Gomitolo Bene (60% merinowol, 40% acryl; 700 m/200 g) 400 (600) g 

zalm/zwartbruin/geel/kaki/grijsblauw (kl. 751).  1 rondbreinaald maat 5 mm, lengte 80 cm en 1 set naalden 4,5 

mm. 

 

Boordpatroon 2 r, 2 av, afwisselend. 

 

Telpatroon aantal steken deelbaar door 4 + 3 + dubbele kantsteken.  Zie breischema.  Er wordt heen en weer 

gebreid.  De steken worden weergegeven zoals ze zijn gebreid.  Herhaal altijd de 1e en 2e rij. 

 

Proeflap Met nld 5 29 steken en 38 toeren = 10 x10 cm. 

 

Patentrand (3 st):  

1e toer (heengaande):  

Aan het begin van de  toer: 1 r gedraaid, de draad voor het werk leiden en 1 av afhalen,  1 r.   

Aan het einde van de toer: 1 r, de draad voor het werk leiden en 1 av afhalen, 1 r gedraaid.   

2 e toer (= verkeerde kant):  

Aan het begin van de toer: de draad voor het werk leiden en 1 av afhalen, 1 r, de draad voor het werk leiden en 

1 av afhalen .  

Aan het einde van de toer: de draad voor het werk leiden en 1 av afhalen, 1 r, de draad voor het werk leiden en 

1 av afhalen .    

Herhaal altijd de 1e en 2e rij. 

 

Tussen de patentranden brei je volgens de teltekening, tussen de pijlen en je eindigt de toer volgens de 

teltekening. Deze 2 toeren herhalen. 

 

KORTGEZEGD: Bij de averechte steek de draad naar voren en de steek niet breien. De rechte steken wel 

breien.  

 

JE BEGINT MET HET MIDDELSTE STUK IN PATENTSTEEK TE BREIEN EN JE BREIT DE MOUWEN 

ER LATER AAN. 

 

Teltekening  
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1 M re       = 1 steek recht 

1 M li abh., dabei den vor der Arbeit fuhren = de draad voor het werk leiden en 1 averecht afhalen 

Tussen de pijlen herhalen van het patroon. 

 



Mouwsjaal Zet 121 (129) st op met rondbreinld nr. 5 en brei 1 toer terug met averecht.  Ga verder in het 

patentpatroon.  3 steken patentrand, herhaal teltekening tussen de pijlen 28 (30) keer, eindig volgens telpatroon, 

3 st patentrand.  Na 204 (212) cm totale hoogte alle steken afkanten. De pijl in patroontekening 1 geeft de 

breirichting aan. 

 

Afwerking Verbind de zijranden 15 cm vanaf de opzetrand, zie patroon 2. Dus naai de beide zijkanten 15 cm 

aan elkaar vanaf de opzetkant en de kant waar je de steken hebt afgekant.  

 

Neem 88 steken op van de opening (opzetkant en afkantrij) voor de mouwen.   

Verdeel de st gelijkmatig over nld 4,5 = 22 st per nld.   

Sluit het werk tot de toer en markeer het begin van de toer.   

Brei in boordsteekpatroon (2r,2av) in toeren, brei altijd 2 st samen in de 1e toer.  

 = 11 st per nld, = 44 st in totaal.  

Kant bij een hoogte van 20 cm de steken losjes af zoals ze verschijnen.  DUS averecht afkanten en recht 

afkanten.  

Brei de 2e mouw op dezelfde manier. 

 

Tekening 1  

 

 
 

Tekening 2 

 

 
 

 

 
 

 


