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Poncho en armstulpen
Een schattige poncho met veel pompons en warme armstulpen
voor bijzonder koude dagen!

Maat:

Poncho: maat S – maat M
Armstulpen: lengte ongeveer 33 cm

Verbruik:

poncho:
ca. 450 gram Nuvola, 14 stuks pompons
armstulpen ca. 150 g Nuvola

Breinaalden:

7,0 - 8,0, breinaalden 6,0 - 7,0

Patroon:

Poncho: zie breipatroon, 1-16 R steeds herh.
Armstulpen: zie breipatroon, 1 - 8 Rd steeds herh.

Kantsteek:

Aan het begin van de serie alsook bij het recht breien
afhalen, bij het einde van de toer recht breien.

Stekenproef (patroon):
14 S x 21 R = 10 cm x 10 cm

Handleiding poncho:

51 S plus 2 KS opzetten en volgens het patroon recht omhoog breien. Daarbij na de KS de S
voor het rapport breien, daarna het rapport 2 x breien, daarna de S volgens het rapport en de
KS. Bij ca. 70 cm hoogte (= 146 R) de S recht afk. Het 2e deel idem dito breien en de beide
delen volgens de schets zo vlak mogelijk aaneen naaien.
Afhechting:
Bij de halsranden in totaal 88 S opnemen en afwisselend 2 S re, 2 S aver. breien. Bij 18 cm (=
31 Rd.) totale hoogte aan het voorste midden over 2 naast elkaar gelegen linker ribben 2 gaten
voor het koord inwerken, daarbij steeds 2 S aver. aaneen breien en 1 omslag, de omslag in de
volgende Rd. weer aver. minderen. Bij 23 cm (= 39 Rd.) totale hoogte de S recht afk., daarbij de
S breien zoals ze verschijnen. Voor het koord de rand ca. 3,5 cm breed naar buiten omslag en
vastnaaien. Uit een 6 meter lang stuk koord een ca. 120 cm lang koord draaien en aanbrengen.
Aan de uiteinden van het koord steeds een bont pompon naaien en langs de onderrand van de
poncho gelijkmatig verdeeld de overige 12 bont pompons aanbrengen.
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Breipatroon en pasvormschets poncho:
naad

naad

naad

breirichting

= heenrij: re S, terugrij: aver. S

breirichting

rapport = 24 M

= heenrij: re S, terugrij: re S
= randsteek
= omslag, in de terugrij rechts gekruist breien
= 2 S re aaneen breien, in de terugrij aver. breien
= 2 S re overgetrokken aaneen breien (= 1 S re afhalen, 1 S re breien, afgehaalde S erover
trekken), in de terugrij aver. breien
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Rechter armstulp:

De armstulpen worden van beneden naar boven gebreid. 39 S opzetten en op de 4 naalden verdelen en tot een Rd. sluiten. (1e, 3e en 4e naald steeds 10 S, 2e naald: 9 S). Het begin van de
ronde is het achterste midden van de armstulp. Nu in Rd, met de volgende indeling breien: 1 S
aver., * 2 S re, 2 S aver., vanaf * 2 x herh., 13 S volgens breipatroon, ** 2 S aver., 2 S re, vanaf ** 2 × herh., 1 S aver. Bij 4 cm hoogte (= 8 R) voor het duimgat, de 6e tot 9e S afk. en in de
volgende ronde weer nieuw opzetten. Bij een totale lengte van 33 cm (= 66 R), eindigend met 2
patroonrijen, de S recht afk., hierbij de S breien zoals ze verschijnen. Uit het duimgat gelijkmatig verdeelt 11 steken opvatten en 5 Rd. re S breien, daarna de S afk.

Linker armstulp:

In spiegelbeeld breien, dat wil zeggen voor het duimgat de 31e – 34e S afk.

Breipatroon armstulp:

Rapport (motief) = 13 S

Afkortingen:
re = recht
S = steek / steken
R = rij(en)
Rd. = ronde(n)
KS = kantsteek
herh. = herhalen
afk. = afkanten

= 1e – 8e Rd.: re S
= 3e, 5e en 7e Rd.: re S, 4e, 6e en 8e Rd.: aver. S
= 3e, 5e en 7e Rd.: omslag, 4e, 6e en 8e Rd. links gekruist breien
= 3e, 5e en 7e Rd.: = 2 S re aaneen breien, 4e, 6e en 8e Rd.: recht breien
= 3e, 5e en 7e Rd.: = 2 S re overgetrokken aaneen breien (= 1 S re afhalen, 1 S re breien,
afgehaalde S erover trekken, 4e, 6e en 8e Rd.: recht breien
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