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Armstulpen met kantpatroon
Warme armstulpen die je outfit oppimpen!

Materiaal:

sokkenwol Hot Socks 4-voudig
75% scheerwol (superwash), 25% polyamide
100g ~ 420m

Verbruik:
ca. 100g

Naalddikte:
2,5 – 3,0

Basispatroon (zie breipatroon):
1 - 8 Rd (st.) steeds herhalen
in rijen:
in de terugrij, de st. breien zoals ze
verschijnen, omslag Li verder breien

Stekenproef (basispatroon):
23 st. x 40 Rd (R) = 10 cm x 10 cm,
(licht uitgerekt gemeten)

Instructies:

De armstulpen worden in Rd op de naalden gebreid.
64 st. op de 4 naalden verdelen (4 x 16 st.), verder in Rd werken.
Voor de rolzoom 9 Rd Re breien, daarna verder in het basispatroon werken.
Hierbij het patroon 16x herhalen. Bij 3 cm hoogte van het begin van het basispatroon voor het
duimgat de werkzaamheden tussen de 1e en 4e naald delen en 3 cm open, in R breien.
Daarna nog 4 cm in Rd werken. Nu 9 Rd Re st. breien en daarbij in de laatste Rd gelijkmatig
verdelen 8 st. meerderen (= 72 st.). Brei verder met het basispatroon, daarbij het patroon 18x
herhalen. Bij 16 cm hoogte van meerderen nog 9 Rd Re st. breien, daarna de st. Re afkanten. De
tweede armstulp net zo breien.
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Breipatroon
= 1 steek averechts
= 1 omslag
= 1 steek recht
= 2 steken recht samen breien
= 2 steken recht overtrekken samen
breien (1 steek recht opnemen, 1 steek
recht breien, opgenomen steek recht
erover trekken)
rapport

Afkortingen
Rd = ronde(s)
R = rij(en)
st. = steek(steken)
Re = recht
Li = averecht
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