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TIJDSCHRIFT DAMES nr. 100 
LENTE / ZOMER 

 
 

Correctie Model 12 
 
 
 

RUGPAND 
Mouwinzetten: Bij 43 cm totale lengte, aan beide kanten, bij het begin van elke 
naald afk.: –a) 1 maal 4 st. –b) 1 maal 5 st. –c) 1 maal 5 st. –d) 1 maal 7 st. en 
hierna verdergaan met minderen aan beide kanten, op 5 st. vanaf elke kant, in elke 
naald aan de goede kant v.h. werk: 
–a) 1 maal 2 st., 26 maal 1 st.  
–b) 2 maal 2 st., 26 maal 1 st. 
–c) 4 maal 2 st., 25 maal 1 st. 
–d) 5 maal 2 st., 25 maal 1 st. 
Tegelijkertijd: 
Hals: Bij –a) 15,5 cm –b) 16,5 cm –c) 17,5 cm –d) 18,5 cm lengte, meten vanaf het 
begin v.d. mouwinzetten, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd. –a) 40 
st. –b) 46 st. –c) 50 st. –d) 54 st. afk. en hierna elk del apart verderbreien. Aan de 
halskant, bij het begin van elke naald aan de goede kant v.h. werk afk.: 1 maal 3 st., 
1 maal 2 st., 1 maal 5 st. 

 
VOORPAND 
Hals: Bij –a) 10 cm –b) 11 cm –c) 12 cm –d) 13 cm lengte, meten vanaf het begin 
v.d. mouwinzetten, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd. –a) 32 st. –b) 
38 st. –c) 42 st. –d) 46 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.: 1 maal 3 st., 
2 maal 2 st., 2 maal 1 st., 1 maal 5 st. 

 
MOUWEN 
Mouwinzet: Bij 5,5 cm totale lengte, aan beide kanten, bij het begin van elke naald 
afk.: –a) 1 maal 4 st. –b) 1 maal 5 st. –c) 1 maal 5 st. –d) 1 maal 7 st. en hierna 
verdergaan met minderen aan beide kanten, op 5 st. vanaf elke kant, in elke naald 
aan de goede kant v.h. werk:  
–a) 5 maal 2 st., 22 maal 1 st.  
–b) 5 maal 2 st., 23 maal 1 st. 
–c) 7 maal 2 st., 22 maal 1 st. 
–d) 7 maal 2 st., 23 maal 1 st. 
Bij –a) 22,5 cm –b) 23,5 cm –c) 24,5 cm –d) 25,5 cm totale lengte, de resterende 10 
st. afk. 

 


