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Wolkeuze

Wij gebruikten Summerli-
te 4Ply, col. 428 (High 

Tide) van Rowan.

Verona is een prachtige zomertop, ideaal om in een lichte 
katoendraad te breien. De verschillende steken zorgen voor 
prachtige details en ook wat uitdaging tijdens het maken.

VERONA TOP
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WERKBESCHRIJVING

• VOORPAND •

1 Zet op met nldn nr. 2,5 en brei een boord van 3 cm in boordsteek 1/1.

Maat: 32-34 36-38 40-42 44 46 48

Zet dit aantal 

st op: 
123 st 127 st 133 st 137 st 143 st 147 st

2 Ga verder met nldn nr. 3. Brei de volgende nld in averechtse 
tricotsteek (dit is de voorkant van je werk) en brei tegelijk de 
middelste st in boordsteek 1/1.

Maat: 32-34 36-38 40-42 44 46 48

Brei deze middel-

ste st in boord-

steek 1/1: 

7 st 7 st 9 st 9 st 11 st 13 st

3 De v-vorm verkrijg je door telkens 2 st meer in boordsteek 1/1 te 
breien aan weerszijden van de vorm. Vermeerder 2x elke 5de nld, en 
16x elke 10de nld (alle maten).

4 Terwijl je de v-vorm aanhoudt, brei je tot een hoogte van 34 cm. 
Begin het schoudermotief aan weerszijden te breien met 3 st in 
gerstekorrelsteek. Start met een r st. Verbreed het motief elke 4de 
nld door telkens 2 st meer in gerstekorrelsteek te breien.

5 Minder bij een hoogte van 35 cm voor de armuitsnijding aan 
weerszijden in het begin van de nld 1x 3 st en 2x 1 st.

6 Brei tot de armuitsnijding een hoogte heeft van:

Maat: 32-34 36-38 40-42 44 46 48

Brei tot een hoogte van: 12 cm 12 cm 13 cm 13 cm 14 cm 14 cm

MODEL

Maat 32/34 – 36/38 – 40/42 – 44 – 46 - 48

BENODIGDHEDEN

• Breinaalden nr. 2,5 en 3
• Haaknaald nr. 3
• Maasnaald
• Garen (dikte 3-3,5): zie tabel

Maat 32-42 44-48

Hoeveelheid 250 gr 300 gr

1 bolletje van 50 gr bevat in dit geval 175 m garen.

GEBRUIKTE STEKEN

Boordsteek 1/1: 1 st r, 1 st av breien, steeds herhalen.
Averechte tricotsteek: 1 nld av, 1 nld r. De av kant is de goede kant 
van het werk.
Gerstekorrelsteek: 1 st r, 1st av breien, steeds herhalen. De volgen-
de nldn brei je een av st in elke r st en een r st in elke av st.

Geïllustreerde info over brei- en haaksteken vind je op 
www.lamaisonvictor.com

PROEFLAP

Maak eerst een proeflap van 10x10 cm in tricotsteek. Gebruik 
naalden nr. 3 en brei in tricotsteek. Zet 22 st op en brei 32 nldn. Is je 
lapje breder geworden dan 10 cm, gebruik dan een dunnere nld. Is 
je lapje smaller geworden, gebruik dan een dikkere nld om de juiste 
maat te verkrijgen.

45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 cm

35 cm

12,5 - 13,5 - 14,5 - 15 - 16 - 16,5 cm

55
 - 

55
 - 

56
 - 

56
 - 

57
 - 

57
 c

m

55 - 55 - 56 - 56 - 57 - 57 cm

20 - 20 - 21 - 
21 - 22 - 22 cm

24 - 24 - 24 - 25 - 25 - 26 cm

8 cm

3 cm3 cm

49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 cm 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 cm

• VOORPAND • • RUGPAND •

AFMETINGEN
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Terwijl je hier start met de halsuitsnijding, laat je het schouder-
motief en de v-vorm verder groeien. Als beide elkaar raken, 
minder je het schoudermotief geleidelijk langs de kant van de 
v-vorm, terwijl de v-vorm breder wordt. Tel hoeveel st je in 
gerstekorrelsteek hebt en schrijf dit op. (Als je straks het rugpand 
breit moet het schoudermotief daar identiek zijn) 

7 Voor de halsuitsnijding zet je de middelste 11 st losjes af. Werk 
vervolgens eerst de ene kant van de hals af door telkens in het 
begin van de nld st te minderen volgens onderstaand schema:

Maat: 32-34 36-38 40-42 44 46 48

Minder deze

middelste st 
11 st 11 st 11 st 11 st 11 st 11 st

Minder elke 

2de nld
2x 5 st 2x 5 st 2x 5 st 2x 5 st 2x 5 st 2x 5 st

Minder elke 

2de nld
3x 3 st 3x 3 st 2x 3 st 2x 3 st 4x 3 st 4x 3 st

Minder elke 

2de nld
5x 1 st 5x 1 st 3x 2 st 3x 2 st 4x 1 st 1x 2 st

Minder elke 

2de nld
3x 1 st 3x 1 st 3x 1 st

Brei nog enkele nldn rechtdoor tot de armuitsnijding deze hoogte heeft:

Maat: 32-34 36-38 40-42 44 46 48

Brei tot een 

hoogte van: 
20 cm 20 cm 21 cm 21 cm 22 cm 22 cm

Laat de st op een hulpnaald wachten.

Werk nu de andere kant van de hals af in spiegelbeeld. Zet ook hier 
telkens in het begin van de nld st af langs de kant van de hals.

• RUGPAND •

8 Zet op met nldn nr. 2,5 en brei een boord van 3 cm in boordsteek 1/1.

Maat: 32-34 36-38 40-42 44 46 48

Zet dit aantal st op: 123 st 127 st 133 st 137 st 143 st 147 st

9 Ga verder met nldn nr. 3. Brei in averechtse tricotsteek tot een 
hoogte van 34 cm. Herhaal voor het schoudermotief stap 4 van het 
voorpand. Herhaal punt 5 van het voorpand.

q Brei het schoudermotief net zoals bij het voorpand tot de 
armuitsnijding een hoogte heeft van:

Maat: 32-34 36-38 40-42 44 46 48

Brei tot een 

hoogte van: 
20 cm 20 cm 21 cm 21 cm 22 cm 22 cm

• AFWERKING •

w Neem de nld met het rugpand én deze met het voorpand. Leg 
beide met de goede kanten tegen elkaar. Hou ze in de linkerhand en 
zorg dat de punten van de nldn in dezelfde richting kijken. Neem er 
een 3de nld bij.

e Brei de schoudernaden van het voor- en rugpand als volgt 
samen: *brei de 1ste st van het voorpand en de 1ste st van het rugpand 
samen met 1 r st, brei op dezelfde manier de 2de st. Haal nu de 1ste st 
over de 2de st.* Herhaal *…* tot je zoveel st hebt afgezet:

Maat: 32-34 36-38 40-42 44 46 48

Brei zoveel st 

samen: 
27 29 31 33 35 36

r Zet nu de st van het rugpand af tot je evenveel st overhoudt op 
beide naalden. Zet nu opnieuw de schoudernaden van het voor- en 
rugpand samen af.

y Haak een randje van halve vasten rondom de hals en nek.

u Sluit de zijnaden.

i Stop alle losse draadjes in.

Klaar!
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