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TIJDSCHRIFT DAMES nr. 99 
HERFST / WINTER 

 
 

Correctie Model 9 
 
 
 
 
RUGPAND 
Met kl. grijs en breinaalden nr. 3 ½, –a) 102 st. –b) 110 st. –c) 118 st. –d) 130 st. 
opz. Brei boordsteek 2x2, begin en eindig de boordsteek 2x2 met 2 st. r.  
Bij 7 cm totale lengte, breinaalden wisselen voor breinaalden nr. 4 en verderbreien 
in r. tric.st.  
Mouwinzetten: Bij 37 cm totale lengte, aan beide kanten, bij het begin van elke 
naald 1 maal 6 st. afk. en hierna verdergaan met minderen aan beide kanten, op 2 
st. vanaf elke kant: 
 
Tegelijkertijd: 
Hals: Bij –a) 14 cm –b) 15 cm –c) 16 cm –d) 17 cm lengte, meten vanaf het begin 
v.d. mouwinzetten, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd. –a) 26 st. –b) 
30 st. –c) 34 st. –d) 38 st. afk. en hierna elk deel apart verderbreien. Aan de 
halskant, bij het begin van elke naald aan de goede kant v.h. werk afk.: 3 maal 2 st. 
 
VOORPAND 
Breien zoals het rugpand, behalve de hals.  
Hals: Bij –a) 11 cm –b) 12 cm –c) 13 cm –d) 14 cm lengte, meten vanaf het begin 
v.d. mouwinzetten, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd. –a) 26 st. –b) 
30 st. –c) 34 st. –d) 38 st. afk. en hierna elk deel apart verderbreien. Aan de 
halskant, bij het begin van elke naald aan de goede kant v.h. werk afk.: 6 maal 1 st. 
 
RECHTER MOUW 
Bij 7 cm totale lengte, breinaalden wisselen voor breinaalden nr. 4 en verderbreien 
in r. tric.st. Meerder aan beide kanten, op 2 st. vanaf elke kant, in elke 12e naald: 9 
maal 1 st.  
Er zijn hierna: –a) 60 st. –b) 64 st. –c) 68 st. –d) 72 st. 
Mouwinzet: Bij 44 cm totale lengte, aan beide kanten, bij het begin van elke naald 
afk.: 1 maal 6 st. en hierna verdergaan met minderen aan beide kanten, op 2 st. 
vanaf elke kant, in elke 4e naald: 
 


