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Poncho 130
een maat

phil harmony (phildar)

ribbelsteek en boordsteek

breinaalden 5

Materialen
- Kwaliteit Phil Harmony van Phildar (51% 
wol en 49% acryl): 18 bollen kl.
- Gazelle
- Breinaalden nr 5
- 4 knopen

Gebruikte steken
ribbelst.
boordst. 1/1

Proeflapje
Onmisbaar voor het verkrijgen van een 
breiwerk in de juiste afmetingen.
10 cm boordst. 1/1, breinld. nr 5 = 20 st. 
en 19 nld.

Rugpand
Zet 181 st. op met de breinld. nr 5 en br. 
in boordst. 1/1; begin en eindig hierbij de 
1e nld. en alle oneven nld. (goede kant van 
het werk) met 2 st. ribbelst. Op 50 cm tot. 
hoogte, voor de schouders aan weersz. 1 x 
70 st. afk. Verder br. over de midd. 41 st. 
voor de kraag. Op 57 cm tot. hoogte, de 41 
boordst. afk.

Rechtervoorpand
Zet 111 st. op met de breinld. nr 5 en br. 
in boordst. 1/1; begin en eindig hierbij de 
1e nld. en alle oneven nld. (goede kant van 
het werk) met 2 st. ribbelst. Op 21 cm tot. 
hoogte, maak 2 knoopsgaten over 3 nld., 
de 1e op 6 st. van de kant, de tweede met 
een tussenafstand van 17 st. Op 29 cm tot. 
hoogte, maak 2 knoopsgaten over 3 nld., de 
1e op 6 st. van de kant, de tweede met een 
tussenafstand van 17 st.
Op 50 cm tot. hoogte, voor de schouder links 
1 x 70 st. afk. Verder br. over de overblij-
vende 41 st. voor de kraag.

Op 57 cm tot. hoogte, de 41 boordst. afk. 
Br. het linkervoorpand in spiegelbeeld (zon-
der knoopsgaten). 

Zakken
Zet 31 st. op met de breinld. nr 5 en br. in 
boordst. 1/1; begin en eindig hierbij de 1e 
nld. en alle oneven nld. (goede kant van het 
werk) met 2 r. st. Op 15 cm tot. hoogte, de 
boordst. soepel afk. Br een tweede zelfde 
zak. 

Afwerking
Sluit de schoudernaden en kraagnaad. Op 
26 cm tot. hoogte, maak een kleine naad 
van 1 cm om de armsgaten aan te duiden. 
Naai de zakken op de halve voorpanden op 
7 cm tot. hoogte en op 15 cm van de buiten-
kanten aan. Naai de knopen aan.
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