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Garen 

geschikt voor naald 3,5mm 

 

Stekenverhouding 

2,5 cm = ca. 6 st 

 

Materiaal 

Vulling polyester, gesiliconiseerde holle vezel 

(panda, HEMA) 

Borduurnaald 

Markeerder is wel handig om te weten waar je 

begint of eindigt 

 

Naalden 

3,5mm of 3,75mm, 4 nld zonder knop 

 

Maat 

diameter ca. 

CUP A = 12,7 cm 

CUP B = 14 cm  

CUP C = 15,2 cm 

CUP D = 16,5 cm 

CUP E = 17,8 cm 

 

 

Afkortingen 

Afkorting Omschrijving notities 

R recht breien (1R is 1 recht, 2R is 2 recht etc.)  

A 
averecht breien (1A is 1 averecht, 2A is 2 averecht 
etc.) 

 

1Mrva 
Meerderen: maak 1 st erbij door r voor en achter in 
te steken (dus uit 1 st, 2 halen)  
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M1r 

Meerderen: maak 1 st erbij als volgt neem met 
rechter naald de draad tussen twee st op van voor 
naar achteren, zet op linker naald en brei st r in de 
achterste draad. Zo ontstaat er geen gat 

 

2rsam Minderen door 2 st recht samen te breien  

ssk 

slip, slip knit: twee steken een voor een afh en op de 
rechternld zetten, steek linkernaald in de achterste 
lussen van de twee afgehaalde steken en brei recht 
samen  

 

herh herhalen  

afh afhalen  

nld naald  

st steken  

 

 

Patroon beschrijving maat  A (B, C, D, DD/E) 

 

Rij Omschrijving notities 

 VOORKANT   

1 3 st opzetten (twee nld)  3 st 

2 1 Mrva 3 maal 6 st 

3 verdeel over 3 nld en brei rond 6/ 2st 

4 ronde 1 (1Mrva, 1r) iedere nld 9/ 3st 

5 ronde 2 (r tot laatste st, M1r, 1r) herh elke nld 12/ 4st 
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6 

herhaling ronde 2 nodig voor diameter aangegeven: 
 
CUP A: 24 x of het aantal nodig voor 12,7 cm 
CUP B: 25 x of het aantal nodig voor 14 cm  
CUP C: 30 x of het aantal nodig voor 15,2 cm 
CUP D: 32 x of het aantal nodig voor 16,5 cm 
CUP E: 34 x of het aantal nodig voor 17,8 cm 

 84/28 st 
 90/30 st 
102/34 st 
108/36 st 
114/38 st 

 2 rondes averecht  

 ACHTERKANT  

ronde 1 r tot laatste 2 st, 2rsam – iedere naald  

ronde 2 ssk, r tot laatste 2 st, 2rsam – iedere naald  

ronde 3 en 
verdere 

herhaal 1 en daarna 2 totdat er 12 st over zijn, 4 st op 
iedere nld 

12 / 4st 

 
knip draad af en haal door de 12 st. Vul de borst en zet 
draad vast zodat een vulgaatje overblijft.  

 

 
Je breit altijd een setje van 2, maak die aan elkaar en 
voorzie van kaartje met maat. 

 

 
Voor garen advies zie originele patronen. Natuurlijk zacht 
katoen is aan te bevelen maar gecombineerd met 
polyester is ook goed.  

 

 

THANK YOU!! 

 

 

 


