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1  Zomers gestreepte top met strik

Benodigdheden 
200 gram katoen in een kleur

200 gram katoen in een andere kleur

Breinaalden 4 of 5 mm

Rondbreinaald (optioneel) 4 mm

Steekmarkeerder (optioneel)

Centimeter

Stopnaald

Schaar


Stekenverhouding 
10 x 10 cm = 16 steken x 23 naalden (tricotsteek met naalden 5)


Gebruikte steken 
Ribbelsteek = alle naalden recht breien

Tricotsteek = brei 1 naald recht + 1 naald averecht.


Afmetingen 
Lengte: 57 cm

Breedte: 55 cm

Design @huisenhaak



2     Werkwijze

Voorpand:

Zet 90 steken op met breinaalden 4 en brei 6 naalden 
ribbelsteek. Dit is het boordje van de top. Knip de 
draad af.

Brei verder in tricotsteek met breinaalden 5 en 1 kleur. 
Brei 6 naalden. Knip de draad af. Brei vervolgens 6 
naalden in de andere kleur.

Herhaal dit streeppatroon, totdat je in totaal 19 
strepen hebt gebreid na de boord (of meer of minder 
als je een andere lengte wilt aanhouden).

Je begint nu weer met een streep in de kleur waarin je 
het boord onder hebt gebreid, maar nu voor de hals.

Brei eerst 2 naalden tricotsteek. Kant in de volgende 
naald de middelste 38 steken af en brei de overige 
steken op de naald in tricotsteek (26 steken).

Laat de 26 steken aan de andere kant van de hals (= 
linkerkant van het voorpand) op de naald staan. Je 
breit eerst de rechterkant van het voorpand af. Brei 26 
steken averecht. Keer je werk. Kant 4 steken rechts af 
en brei de naald uit. Je hebt nu 22 steken op je naald 
staan. Brei 22 steken averecht. Keer je werk. Kant alle 
22 steken aan de goede kant van je werk rechts af. 
Knip de draad af.

Nu ga je verder met de overige 26 steken die je nog op 
de naald had staan (linkerkant van het voorpand). Start 
aan de verkeerde kant van je werk met een averechte 
naald. Hiervoor hecht je in de eerste steek een draad 
van je boordkleur aan en kant je direct de eerste 4 



2    Werkwijze vervolg

steken averechts af. Brei de rest van de steken averecht. Je 
hebt nu 22 steken op je naald staan. Keer je werk. Brei 22 
steken averecht. Kant alle 22 steken aan de goede kant van 
je werk rechts af. Knip de draad af.


Achterpand: 
Brei het achterpand hetzelfde als het voorpand, totdat je ook 
in totaal 19 strepen na de boord hebt gebreid. Je begint de 
volgende streep weer met de boordkleur om de hals te 
breien.

Brei 4 naalden tricotsteek. Kant in de volgende naald de 
middelste 46 steken af en brei de overige steken op de 
naald in tricotsteek (22 steken). Laat de 22 steken aan de 
andere kant van de hals (=rechterkant van het achterpand) 
op de naald staan. Je breit eerst de linkerkant van het 
achterpand af. Brei 22 steken averecht. Keer je werk.

Kant alle 22 steken aan de goede kant van je werk rechts af. 
Knip de draad af.

Nu ga je verder met de overige 22 steken die je nog op de 
naald had staan (rechterkant van het achterpand). Start aan 
de verkeerde kant van je werk met een averechte naald. 
Hiervoor hecht je in de eerste steek een draad van de 
boordkleur aan en brei je alle steken averecht. Keer je werk. 
Kant alle 22 steken aan de goede kant van je werk rechts af. 
Knip de draad af.


Het voor- en achterpand zijn klaar. Werk alle losse draadjes 
weg en zet de schoudernaden van het voor- en achterpand 
aan elkaar met behulp van de overhandse steek. Sluit 
vervolgens de zijnaden van beide panden met behulp van de 
matrassteek.


Afwerking hals: 
Neem langs de hals (voor- en achterpand) ongeveer 96 
steken op met rondbreinaald 4. Brei 6 naalden ribbelpatroon. 
Omdat je door het rondbreien steeds aan de voorkant van je 
werk blijft, moet je afwisselend een ronde naald recht breien 
en een ronde naald averecht. Gebruik een steekparkeerder 
om het begin van je naald aan te geven. Kant daarna alle 
steken in een keer af. Knip de draad af en werk de losse 
draadjes weg.

Afwerking armsgaten:

De zijkant van de armsgaten krullen vanzelf iets naar binnen. 
Dit is de bedoeling en is meteen een eenvoudige afwerking. 
Zet het gedeelte dat omkrult met een paar kleine steekjes 
vast aan de binnenkant van het pand. Werk de losse 
draadjes weg.

Strik:

Zet 12 steken op met breinaalden 4 en brei 80 naalden 
ribbelsteek. Kant alle steken af en knip de draad af. Werk de 
losse draadjes weg. Knoop de strik om een van de 
schouders.
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