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Afmetingen
• Omtrek 66 cm.
• Hoogte 30,5 cm.

Materiaal
• 1 x 200 gr bol Noro Bachi in kleur #07 (HK).
• 1 x 150 gr bol Noro Kanzashi in kleur #01 (CK).
• 1 rondbreinaald van 9 mm, kabellengte 60 cm, of naalden  
 die de juiste stekenverhouding opleveren.
• Stekenmarkeerder.

Proeflapje
10 st en 18 tr = 10 cm in mozaïekpatr met nld van 9 mm.
NEEM DE TIJD OM HET PROEFLAPJE TE CONTROLEREN

Algemene Afkortingen en Breiafkortingen
2aro 2 st samen r afh, 1r breien, afgeh st overh; 2AS 2 st av samenbr; 2RS 2 st r samenbr; AAAB 
1 st afh, 1 st afh, av samenbr; AAB 1 st afh, 1 st afh, r samenbr; afh afhalen; afhda afhalen met 
draad achter; afhdv afhalen met draad voor; aro 1 st r afh, 1r breien, afgeh st overh; a2ro 1 st r 
afh, 2r samenbr, afgeh st overh; av averecht; av-a averecht verdraaid; bavo br av voor en achter 
in dezelfde st; beg begin; bvo br voor en achter in dezelfde st; CK contrastkleur; cm centimeter; 
GK goede kant; gr gram; heeng heengaande; herh herhalen/herhaling; HK hoofdkleur; kn 
kabelnaald; ln linkernaald; m1 meerder 1 st; meerd meerderen/meerdering; meerd-nld 
meerderingsnaald; mind minderen/mindering; mind-nld minderingsnaald; mm millimeter; mrk 
markering/markeerder; omgek omgekeerd(e); omsl omslag; ong ongeveer; overh overhalen; 
patr patroon; r recht; r-a recht verdraaid; rn rechternaald; sam samen; st steek/steken; terugg 
teruggaande; tr toer; verdr verdraaid; VK verkeerde kant; volg volgen/volgende/volgens; vlg 
ptr volgens patroon.

Haakafkortingen
2ssh 2 stokjes samenhaken; 2vsh 2 vasten samenhaken; cl cluster; ddst driedubbel stokje; ddst-a 
driedubbel stokje achterlangs; ddst-v driedubbel stokje voorlangs; dst dubbel stokje; dst-a dubbel 
stokje achterlangs ; dst-v dubbelstokje voorlangs; hst half stokje; hv halve vaste; kl keerlosse; l 
losse; ssh stokjes samenhaken; st stokje; st-a stokje achterlangs; st-v stokje voorlangs; v vaste; 
v-a vaste achterlangs; v-v vaste voorlangs; vsh vasten samenhaken.

Uitleg Termen
*…* herhaal de instructies tussen de sterretjes.
2AS brei de volgende 2 steken averecht samen.
2RS brei de volgende 2 steken recht samen.
AAB haal de volgende 2 steken één voor één recht af. Steek de linkernaald van links naar rechts in de 
voorste lussen van deze 2 steken en brei ze recht samen om 1 steek te minderen.
AAAB haal de volgende 2 steken één voor één recht af. Steek de linkernaald van links naar rechts 
in de voorste lussen en zet de steken terug op de linkernaald. Brei ze averecht samen om 1 steek 
te minderen.
afhda haal de volgende steek af met de draad aan de achterkant.
afhdv haal de volgende steek af met de draad aan de voorkant.
afkanten een rand afwerken door de eerste steek over de tweede te halen, de tweede over de 
derde, enz.

afkanten in boordpatroon houd het boordpatroon aan tijdens het afkanten (de rechte steken 
recht breien, de averechte steken averecht breien).
afhalen zet de steek averecht (tenzij anders aangegeven) van de linkernaald op de rechternaald 
zonder te breien.
géén steek in telpatronen staat soms “géén steek”. Dit betekent dat de steek al is geminderd of nog 
niet is gemaakt. In deze gevallen de “géén steek” hokjes in het breischema overslaan.
kantsteek steek langs de rand die het afwerken eenvoudiger maakt.
markering een lusje restgaren of een stekenmarkeerder op de naald plaatsen, verplaatsen of verwijderen.
meerderen steken aan de naald/toer toevoegen (door bv 1x voor en 1x achter in dezelfde steek 
te breien).
meerder 1 steek steek de linkernaald van voor naar achter onder het dwarslusje tussen de laatst 
gebreide en de volgende steek. Brei in de achterste lus (= verdraaid) om 1 steek te meerderen.
meerder 1 steek averecht steek de linkernaald van voor naar achter onder het dwarslusje tussen 
de laatst gebreide en de volgende steek. Brei averecht door de achterste lus (= verdraaid) om een 
averechte steek te meerderen.
meer-nld naald waarin gemeerderd wordt.
minderen het stekenaantal van de naald/toer minderen (door bv 2 steken (ave)recht samen te breien.
mind-nld naald waarin geminderd wordt.
omslag breien: maak een nieuwe steek door de draad om de rechternaald te slaan. Haken: sla de 
draad om de haaknaald.
opzetten de eerste rij steken op de naald aanbrengen.
recht/averecht breiend steken opnemen steek de rechternaald onder de steek/steken langs 
de rand en brei deze recht of averecht.
recht/averecht verdraaid brei de rechte of averechte steek verdraaid, oftewel in de achterste lus.
volgens patroon brei verder volgens het vastgestelde patroon zonder te meerderen of te minderen.

Mozaïekpatroon
(over een even aantal st)
Tr 1 en 2 Met HK br alle st recht.
Tr 3 Met CK *1 afhda, 1r; herh van * tot einde.
Tr 4 Met CK *1 afhda, 1av; herh van * tot einde.
Tr 5 en 6 Met HK br alle st r.
Tr 7 Met CK *1r, 1 afhda; herh van * tot einde.
Tr 8 Met CK *1av, 1 afhda; herh van * tot einde.
Herh tr 1-8 voor het mozaïekpatroon.

Col
Zet met de HK 66 st op. Sluit de tr. Let op dat de st niet gedraaid 
op de nld staan. Plaats een mrk om het begin v.d. toer aan te 
geven.

Start mozaïekpatroon
Br 6 x tr 1-8 v.h. mozaïekpatr, daarna nog 1 x tr 1-6. Kant alle 
st recht af.

Afwerking
Span de col op volgens de juiste afmetingen. 
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