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TIJDSCHRIFT DAMES nr. 101 
HERFST / WINTER 

 
 

Correctie Model 19 
 
 
 
 
VOORPAND 
Beginnen met het breien van twee delen.  
Klein deel: (= linker uiteinde) Met breinaalden nr. 4 ½, met steenkleur –a) 24 st. –b) 
29 st. –c) 33 st. –d) 38 st. opz. en met kl. oranje 14 st. opz. Er zijn hierna: –a) 38 st. 
–b) 43 st. –c) 47 st. –d) 52 st.  
Brei intarsia op de volgende manier: brei de eerste 14 st. met kl. oranje in boordsteek 
1x1 en brei de –a) 24 st. –b) 29 st. –c) 33 st. –d) 38 st. met steenkleur in boordsteek 
4x2, begin de boordsteek 4x2 met 2 st. av. en eindig met –a) 4 st. r. –b) 3 st. r. –c) 3 
st. av. –d) 2 st. av. 
Bij 20 cm totale lengte, in een naald aan de verkeerde kant v.h. werk, alle st. Groot 
deel: (= rechter uiteinde) Met breinaalden nr. 4 ½, met kl. oranje 14 st. opz. en met 
steenkleur –a) 66 st. –b) 71 st. –c) 75 st. –d) 80 st. opz. 
Er zijn hierna: –a) 80 st. –b) 85 st. –c) 89 st. –d) 94 st. 
Brei intarsia op de volgende manier: brei de –a) 66 st. –b) 71 st. –c) 75 st. –d) 80 st. 
met steenkleur in boordsteek 4x2, begin de boordsteek 4x2 met –a) 4 st. r. –b) 3 st. 
r. –c) 3 st. av. –d) 2 st. av. en eindig met 2 st. av., brei de laatste 14 st. met kl. oranje 
in boordsteek 1x1.  
 
LINKER MOUW 
Met breinaalden nr. 4 ½ en steenkleur, –a) 44 st. –b) 48 st. –c) 52 st. –d) 56 st. opz. 
Brei boordsteek 4x2, begin de boordsteek 4x2 met 2 st. av. en eindig met –a) 2 st. 
av. –b) 4 st. r. –c) 2 st. r. –d) 2 st. av. Meerder hierbij aan beide kanten, op 1 st. 
vanaf elke kant, in elke 6e naald: 19 maal 1 st.  
 


