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Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

Nr 104.568 – Een zomers longshirt
Knutselidee

Materiaal: Groott e:
ca. 250 (300 - 350) g wol Holiday groen
ca. 200 (250 - 300) g wol Holiday wit
ca. 50 g wol Holiday donkerblauw
naalddikte 7,0 - 8,0

Groot gerstekorrelpatroon:

Gerstekorrelpatroon:

36/38 (40/42-44/46)

longshirtEen zomers 
Moeilijkheidsgraad: moeilijk

1e rij (terugrij): ks. * 1 s. re, 1 s. ave, vanaf * steeds herh., ks.
2e + 4e rij: tussen ks. de s. breien zoals ze verschijnen
3e rij: ks., * 1 s. ave, 1 s re, vanaf * steeds herh., ks.
1e – 4e rij steeds herh.

1e rij (terugrij): ks., * 1 s. re, 1 s. ave., vanaf * steeds herh., ks.
2e rij: ks., * 1 s. ave., 1 s. re, vanaf * steeds herh., ks.
1e – 2e rij steeds herh.

(stekenaantal deelbaar door 2 + 2 kantsteken)

(stekenaantal deelbaar door 2 + 2 kantsteken)



comnlbefrchdeat

















Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com
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Knutselidee

Kantpatroon:

Rugpand:

Randsteek:

Proeflapje:

1e + 3e rij: (= terugrij): tussen de ks. alle s. en omslag ave. breien
2e rij: ks., 2 s. re, * 1 o., 3 s. re br. en de 1. recht gebreide s. over de 2 vol-
gende recht gebreide s. trekken, vanaf * herh. eindigen met 1 s. re, ks.
4e rij: ks., 41 s. re, * 3 s. re br. en de 1e recht gebreide s. over de 2 volgende 
recht gebreide s. trekken, 1 o., vanaf * herh., eindigen met 2 s. re, ks.

72 (78 - 84) steken en 2 randsteken met de donkerblauwe wol opzetten en 
2 rijen rechte steken breien. Begin hierbij met een terugrij.

In de volgende heenrij begint men met het minderen van de steken voor 
de heupen. Hierbij aan weerszijden bij het begin van de rij na en aan het 
einde van de rij voor de ks. steeds 1 steek volgens patroon minderen (= 2 
steken rechts of links tezamen breien). Deze mindering nog 5 x in elke 8e 
rij herhalen. Je moet dan 62 (68 - 74) steken op de naald hebben. Vervol-
gens brei je recht omhoog verder.

Wanneer je een totale hoogte van 34 (35-36) cm (=78 (80-82) rijen) bereikt 
hebt, eindig je het grote gerstekorrelpatroon met een heenrij en brei je als 
volgt verder.

wit: 2 rijen ave. steken breien
donkerblauw: 1e + 2e rij kantpatroon breien
wit: 3e + 4e rij kantpatroon breien
appelgroen: 1e + 2e rij kantpatroon breien
donkerblauw: 2 rijen ave. steken breien
wit: 1 rij ave steken breien (= 38 (39 - 40) cm = 89 (91 - 93) 
rijen totaalhoogte)

In de volgende heenrij in wit met het gerstekorrelpatroon beginnen en ge-
recht omhoog breien. In de 7e rij het gerstekorrelpatroon aan weerszijden 
bij het begin en einde van de rij voor de kantsteek steeds 1 steek volgens 
patroon meerderen. (1 steek rechts of links meerderen uit de schuine 
draad naar buiten breien. Deze meerdering nog 2 x in elke 8 rij herhalen. (= 
68 (74 - 80) steken).

Zodra het shirt 49 (50 - 52) cm lang is (= 117 (119 - 123) rijen), worden voor 
alle okseluitsneden aan beide zijden 3 steken afgekant, daarna wordt in 
elke 2e rij nog 3 x 1 steek en daarna in elke 4. rij nog 3 x 1 steek afgekant. 
(= 50 (56-62) steken). Nu brei je verder volgens patroon (recht omhoog).

Vervolgens met de groene wol in groot gerstekorrelpatroon recht om-
hoog breien tot het gebreide stuk een totaalhoogte van 12 (12 - 13) cm 
(= 27 (27 - 29) R) bereikt heeft.

Bij het begin van de rij afhalen, bij het einde van de rij re br.

groot gerstekorrelpatroon: 15 s. x 23 R = 10 x 10 cm
gerstekorrelpatroon: 15 s. x 25 R = 10 x 10 cm

(stekenaantal deelbaar door 3 + 2 ks.)

(afwijkende aanduiding voor maat 40/42 - 44/46 staan tussen haakjes) 

Werkwijze:
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Bij een totale hoogte van 65 (67 - 70) cm (= 157 (161 - 167) s.) worden in 
de volgende heenrij voor de hals uitsnede de middelste 26 (30 - 30) steken 
afgekant en beide zijden afzonderlijk beëindigd. 

s.  = steek/steken
ks.  = kantsteek
o. =  omslag (omslagen)
R = rij/rijen
re = recht
ave = averecht
herh. = herhalen
br. = breien
afh. = afhalen
afk. =  afkanten

Voor de binnenste ronding in elke 2e rij 1 (2 - 3) x 2 steken en 2 (1 - 0) x 1 
steek afkanten. Bij 68 (70 - 73) cm (= 165 (169 - 175) rijen) totale hoogte in 
de volgende heenrij de overige 8 (8 - 10) steken afkanten, hierbij volgens 
patroon breien. De 2e zijde in spiegelbeeld eindigen.

Voorpand:

Voltooien:

Afkortingen:

Het voorpand wordt zoals het rugpand gebreid, echter de diepe hals uit-
snede al bij 62 (64 - 67) cm (= 149 (153 - 161) rij) in totaalhoogte werken. 
Hierbij vanaf de volgende heenrij, de uitsnederonding zoals bij het rug-
pand breien en daarna de overige 8 (8 - 10) steken tot de schouder recht 
omhoog breien.

Een schoudernaad sluiten. Uit de hals uitsnede in groen 72 (78 - 81) steken 
en 2 kantsteken meerderen en 1 terugrij rechte steken breien. Daarna in 
de volgende kleur- en patroonvolgorde breien:

wit: 2e + 3e kantpatroon
donkerblauw: 4e + 1e kantpatroon, hierbij in de 1e kantpatroonrij gelijk-
matig verdeeld 5 steken minderen. (= elke 13e + 14e ((14e + 15e) - (14e – 
15e)) steek links samenbreien)
groen: 1 rij rechte steken breien, daarna alle steken afkanten, hierbij rech-
te steken breien.

De 2e schoudernaad sluiten.
Uit de okseluitsnede 58 (60 - 62) steken in donkerblauw meerderen, 1 
terugrij rechte steken breien, daarna alle steken afkanten, hierbij rechte 
steken breien. De 2e okseluitsnede tevens omboorden. De zijnaden vlak 
sluiten.

Knutselidee ter beschikking gesteld door:
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