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Suivez le pas à pas de comment
travailler ce modèle sur
www . katia . com,
paragraphe J’apprends – Vidéos pas à pas
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TAILLES: –a) 38-40 –b) 42-44 –c) 46-48
Le modèle de la photo correspond à la taille:
–a) 38-40
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FOURNITURES
Qualité BULKY COTTON col. beige nº 52: –a) 4 –b) 5 –c) 5
pelotes
Col. saumon nº 58: –a) 2 –b) 2 –c) 2 pelotes
Col. rouge nº 59: –a) 2 –b) 2 –c) 2 pelotes
Col. fuchsia nº 60: –a) 1 –b) 1 –c) 1 pelote
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Aig.: nº 5
Points employés:
Pt de riz, rayures 1 et 2 (voir explication)
Pt de riz:
1er rg: * 1 m. end., 1 m. env. *, répéter de * à *.
2e rg et rgs suivants: contrarier les m. (tric. à l’end. les
m. env. et vice-versa)
Rayures 1: se tric. au pt de riz
20 rgs en beige, 20 rgs en fuchsia, 20 rgs en beige,
20 rgs en saumon, 20 rgs en beige, 20 rgs en rouge,
20 rgs en beige, 20 rgs en saumon.
Rayures 2: se tric. au pt de riz
20 rgs en saumon, 20 rgs en beige, 20 rgs en rouge,
20 rgs en beige, 20 rgs en saumon, 20 rgs en beige,
20 rgs en fuchsia, 20 rgs en beige.
ÉCHANTILLON (10 CM X 10 CM)
15 m. et 26 rgs au pt de riz avec les aig. nº 5
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MANCHES
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MONTAGE
Plier le vêtement en suivant la ligne pointillée du
patron.
Appliquer et coudre les manches, en faisant coïncider
le milieu de la manche avec le pli de l’épaule et en
plaçant les extrémités à –a) 20 cm –b) 21 cm –c) 22 cm
du pli de l’épaule.
Coudre les côtés, en laissant 7 cm non cousus. Coudre
le dessous des manches.
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RÉALISATION
IMPORTANT: voir page 3.
Remarque: le dos et le devant se tricotent en un seul
morceau.
(1) En beige, monter le nombre de m. indiqué. Tric.
en rayures 1.
(2) À 56 cm de hauteur totale, continuer à tric. au pt
de riz en beige.
(3) Encolure: À –a) 61 cm –b) 62 cm –c) 63 cm de
hauteur totale, rabattre le nombre de m. indiquées
et continuer à tric. chaque côté séparément.
(4) À –a) 65 cm –b) 66 cm –c) 67 cm de hauteur totale,
terminer l’autre côté de même et rassembler les
deux parties de l’ouvrage en ajoutant le nombre
de m. indiqué.
(5) À –a) 70 cm –b) 72 cm –c) 74 cm de hauteur totale,
continuer à tric. en rayures 2.
(6) À –a) 126 cm –b) 128 cm –c) 130 cm de hauteur
totale, rabattre.
(7) Manches: En rouge, monter le nombre de m.
indiqué. Tric. au pt de riz.
(8) À –a) 7 cm –b) 8 cm –c) 9 cm de hauteur totale,
rabattre souplement.
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Abréviations
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L’information en col. noir est
valable pour toutes les tailles.

■ COMMENT SUIVRE L’OUVRAGE: De façon à tricoter
correctement le modèle, vous devez suivre les pas du
1 au 8 (indiqués sur le patron) et que vous trouverez
expliqués pas à pas au paragraphe REALISATION.

cm. = centimètres
p. = mailles
– = rabattre des mailles
+ = augmenter des mailles
= = m. qui se trouvent sur
l’aiguille
= assembler
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Volg stap voor stap voor hoe dit model
gebreid moet worden bij:
- www . katia . com
onder het hoofdstuk leren - Vídeos stap voor stap.
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MATEN: –a) 38-40 –b) 42-44 –c) 46-48
Het model van de foto komt overeen met de maat:
–a) 38-40
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BENODIGD MATERIAAL
BULKY COTTON kl. beige 52: –a) 4 –b) 5 –c) 5 bollen
Zalmkleur 58: –a) 2 –b) 2 –c) 2 bollen
Kl. rood 59: –a) 2 –b) 2 –c) 2 bollen
Kl. fuchsia 60: –a) 1 –b) 1 –c) 1 bol
Naalden: nr. 5
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Gebruikte steken:
Rijstekorrelsteek, streepsteek 1 en 2
(zie beschrijving)
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Rijstekorrelsteek:
1e naald: * 1 st. r., 1 st. av. *, herhaal van * tot *.
2e naald en alle volgende naalden: brei de st.
andersom dan deze voorkomen, waar 1 st. r. voorkomt 1 st. av. breien en waar 1 st. av. voorkomt 1 st.
r. breien.
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Streepsteek 1: Brei in rijstekorrelsteek:
20 naalden met kl. beige, 20 naalden met kl. fuchsia,
20 naalden met kl. beige, 20 naalden met zalmkleur,
20 naalden met kl. beige, 20 naalden met kl. rood,
20 naalden met kl. beige, 20 naalden met zalmkleur.
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Streepsteek 2: Brei in rijstekorrelsteek:
20 naalden met zalmkleur, 20 naalden met kl. beige,
20 naalden met kl. rood, 20 naalden met kl. beige,
20 naalden met zalmkleur, 20 naalden met kl. beige,
20 naalden met kl. fuchsia, 20 naalden met kl. beige.
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IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN
Het werkstuk dubbelvouwen bij de stippellijn aangegeven op het patroon.
Bevestig de mouwen (= met het midden v.d. bovenkant v.d. mouw waar de schouder dubbelgevouwen is
en de uiteinden op –a) 20 cm. –b) 21 cm. –c) 22 cm.
vanaf de dubbelgevouwen schouder). Vastnaaien aan
het rugpand en voorpand.
Sluit de naden v.d. zijkanten, hierbij 7 cm. openlaten
en sluit de onderkant v.d. mouwen.
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UITVOERING
BELANGRIJK !!! Zie blz. 3.
Let wel: Rugpand en voorpand worden in één enkel
deel gebreid.
(1) Met kl. beige, het aantal aangegeven st. opz. Brei
streepsteek 1.
(2) Bij 56 cm. totale lengte, verderbreien in rijstekorrelsteek met kl. beige.
(3) Hals: Bij –a) 61 cm. –b) 62 cm. –c) 63 cm. totale
lengte, in een naald aan de goede kant v.h. werk,
het aantal aangegeven st. afk. en hierna elk deel
apart verderbreien.
(4) Bij –a) 65 cm. –b) 66 cm. –c) 67 cm. totale lengte,
de andere kant idem breien, vervolgens het werk
samennemen en hierbij het aantal aangegeven st.
toevoegen.
(5) Bij –a) 70 cm. –b) 72 cm. –c) 74 cm. totale lengte,
verderbreien in streepsteek 2.
(6) Bij –a) 126 cm. –b) 128 cm. –c) 130 cm. totale
lengte, alle st. afk.
(7) Mouwen: Met kl. rood, het aantal aangegeven st.
opz. Brei rijstekorrelsteek.
(8) Bij –a) 7 cm. –b) 8 cm. –c) 9 cm. totale lengte, alle
st. losjes afk.
Brei de andere mouw idem.
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STEEKVERHOUDING
In rijstekorrelsteek, nldn.nr. 5
10x10 cm. = 15 st. en 26 naalden.
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Afkortingen
De informatie in kl. zwart is geldig
voor alle maten
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■ VOOR HET VOLGEN VAN HET WERKSTUK: Om dit model
correct te breien, moet je de stappen 1 tot 8 volgen
(aangegeven op het patroon) en deze zijn stap voor
stap beschreven onder de uitvoering.

cm. = centimeters
p. = steken
– = steken afkanten
+ = steken meerderen
= = steken die op de naald staan
= vastnaaien

