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TIJDSCHRIFT DAMES nr. 68 
HERFST / WINTER 

 
 

Correctie Model 5 
 
 

STEEKVERHOUDING 
LET WEL: de maat is genomen zonder het strijken v.h. proeflapje. 
ILUSION met 2 draden in fantasiesteek, nldn.nr. 8 
10x10 cm. = 12 st. en 20 naalden. 
 
 
RUGPAND 
LET WEL: het gehele werkstuk wordt gebreid met 2 draden. 
Met 2 draden, –a) 54 st. –b) 59 st. –c) 64 st. –d) 69 st. opz. 
Brei fantasiesteek volgens grafiek A. LET WEL: begin de 1e naald van grafiek A aan 
de verkeerde kant v.h. werk. 
Schouders: 
Bij –a) 58 cm. –b) 59 cm. –c) 60 cm. –d) 61 cm. totale lengte, aan beide kanten bij 
het begin van elke naald afk.: -a) 1 maal 8 st., 1 maal 5 st. –b) 1 maal 8 st., 1 maal 6 
st. –c) 1 maal 10 st., 1 maal 6 st. –d) 1 maal 10 st., 1 maal 7 st. 
Kraag: 
Brei verder over de resterende –a) 28 st. –b) 31 st. –c) 32 st. –d) 35 st. tot –a) 68 
cm. –b) 69 cm. –c) 70 cm. –d) 71 cm. totale lengte. De st. losjes afk. 
 
VOORPAND 
Brei zoals het rugpand. 
 
 
MOUWEN 
Met 2 draden, -a) 23 st. –b) 25 st. –c) 27 st. –d) 29 st. opz.  
Brei fantasiesteek volgens grafiek B. LET WEL: begin de 1e naald van grafiek B aan 
de verkeerde kant v.h. werk. 
Bij 4 cm. totale lengte, meerder aan beide kanten (= op 1 st. vanaf elke kant): in elke 
6e naald: 5 maal 1 st. Er zijn hierna –a) 33 st. –b) 35 st. –c) 37 st. –d) 39 st. 
LET WEL: brei de gemeerderde st. in fantasiesteek. 
Bij 22 cm. totale lengte, aan de goede kant v.h. werk, 1 naald r. breien en meerder 
16 st. verdeeld over deze naald. Er zijn hierna –a) 49 st. –b) 51 st. –c) 53 st. –d) 55 
st. 
Brei verder in fantasiesteek volgens grafiek  B, beginnen met de 1e naald (= aan de 
verkeerde kant v.h. werk). 
Bij –a) 50 cm. –b) 51 cm. –c) 52 cm. –d) 53 cm. totale lengte, alle st. losjes afk. 
Brei de andere mouw idem. 
 


