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Poncho 142
een maat 

illico (phildar)

tricotsteek

breinaalden: 8 en 9

Benodigdheden
Kwaliteit Illico van Phildar (55% acryl, 25% 
polyamide en 20% mohair): 14 bollen kl. 
Navy Breinaalden nr 8 en nr 9

Gebruikte steken
Tricotst. 
enkelvoudige mind. op 2 st. van de kanten: 
rechts: br. 2 r. st., 2 st. r. samen br. links: alle 
st. br. behalve de laatste 4 st., maak een en-
kelvoudige overhaling (1 st. r. afh., de volg. 
st. r. br. en de afgehaalde st. over de gebr. 
st. heen halen), 2 r. st. 
dubb. mind. op 2 st. van de kanten: rechts: 
br. 2 r. st., 3 st. r. samen br. links: alle st. br. 
behalve de laatste 5 st., maak een dubb. 
overhaling (1 st. r. afh., de volg. 2 st. r. br. 
en de afgehaalde st. over de gebr. st. heen 
halen), 2 r. st. 

Proeflapje
Onmisbaar voor het verkrijgen van een brei-
werk in de juiste afmetingen. 10 cm tricotst. 
breinld. nr 9 = 11 st. en, 15 nld.  

Rugpand en voorpand
Zet 126 st. op met de breinld. nr 9, br. in 
tricotst. en maak hierbij aan weersz. op 2 st. 
van de kanten om de 2 nld.: *1 x 1 dubb. 
mind., 2 x 1 enkelvoudige mind.*, herh. van 
* tot * 12 maal in tot. en eindig met 2 x 1 
enkelvoudige mind. Op 50 cm tot. hoogte 
de overblijvende 30 st. soepel afk. Br. het 
voorpand op dezelfde manier.

Kraag
Zet 66 st. op met de breinld. nr 8, br. in 
boordst. 2/2; begin en eindig hierbij de 1e 
nld. en alle oneven nld. (goede kant van het 
werk) met 2 r. st. gedurende 20 cm. Br. 1 nld. 
r. aan de goede kant en enkele nld. in tricotst. 
in een andere kl. Pers deze nld. tricotst. op: 
bij de steek voor steek afwerking worden ze 
opnieuw uitgehaald tot aan de basiskl. 

Afwerking
Plooi het rugpand en het voorpand dubbel 
en sluit de naden van de poncho ter hoogte 
van de mind. Neem 26 st. op met de breinld. 
nr 8 aan weersz. voor de boorden, br. in 
boordst. 2/2 en begin en eindig hierbij 
de 1e nld. en alle oneven nld. (goede kant 
van het werk) met 2 r. st. gedurende 14 
cm, daarna de boordst. soepel afk. Sluit de 
boordnaden. Sluit de kraag en keer hierbij 
de naad halverwege om voor de omslag 
en naai deze st. voor st. met achterst. aan 
de goede kant van het werk aan. Maak 
franjes van 2 draden van ongeveer 25 cm 
(afgewerkte lengte) en bevestig ze onderaan 
de poncho (tussen ied. boord) en met een 
tussenafstand van 2 st. 
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