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Materiaal 

 garen: zachte gemerceriseerd katoen 

 naald 3,5 mm  (of aanpassen) 

 3 stekenmarkeerders (een ander kleur draadje is goed) 

 1 maasnaald (stompe punt) 

 vulling 100% polyester, fiberfill 

 

 

Afkortingen 

opz = opzetten 
r = recht breien 
av = averecht breien 
st = steek/steken 
pm = plaats markeerder 
vm = verplaats markeerder van de ene naar de andere pen 
herh = herhaal 
vk = voorkant / goede kant 
ak = achterkant/ verkeerde kant 

afkortingen van meerderen en minderen staat apart vermeld hierna 

 

Meerderingen  

m1 =  

meerderen door een steek te breien, maar laat de steek niet van de linker 

naald glijden, steek dan de rechternaald nogmaals in de achterkant van 

dezelfde steek, brei de steek en laat hem afglijden. 

m1r = 

meerderen door de draad tussen twee steken met de linker naald op te nemen en 

met de rechternaald achterin te steken en recht te breien (je ziet een / strak 

onder je steek). 

m1av =brei 1 steek verdraaid averecht uit de dwarsdraad.  

 

Minderingen  

b2rs  =  brei 2 steken recht samen 

b2avs = brei 2 steken averecht samen 
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Patroon  

Wordt gebreid van de onderkant naar de bovenkant, de tepel (= bottom up) 

De maten hieronder zijn voor A en tussen de haakjes (B, C, D, DD/E). Diameter achterkant in cm resp. 

11 cm (12,5 cm, 14 cm, 15,5 cm, 16,5 cm). Omdat je met dit patroon aan de onderkant begint kun je 

deze cm aanhouden. Als je klaar bent kun je preciezer meten met de tabel op de volgende pagina die 

over de tepel gemeten wordt van ribbel naar ribbel, dat is het midden van de boezem  

Begin met een draad van ong. 25 cm: opz 3 st, pm, opz 4 st, pm, opz 4 st, pm, opz 3 st (14 st). 

Brei 1 naald averecht. 

Naald 1 (voorkant):  [r tot 1 st voor markeerder, m1r, r1, vm, m1] 3 x, r tot het eind. 

Naald 2 (achterkant): [av tot markeerder, vm, 1av, m1av] 3 x, av tot het eind.   

NB: m1av kan lastig zijn, omdat het in de achterkant van m1r uit de voorgaande naald is.  

Herh naald 1 en 2 tot er 68 (77, 86, 95,104) steken op de naald staan met 15 (17, 21, 23, 25) voor de 1e 

marker,  22 (25, 28, 31, 34) steken tussen de markeerders en 9 (10, 11, 12, 13) achter de laatste 

marker. 

Eindig de onderkant met een naald av. 

(voorkant) 1 naald av.  

(achterkant) 1 naald r. 

Nu brei je verder met de bovenkant 

Naald 1: [r tot 2 st voor markeerder, b2rs, vm] 3 x, r tot het eind. 

Naald 2: [av tot markeerder, vm, b2avs] 3 x, av tot het eind. 

Herh naald 1 en 2 tot er 2 st over zijn voor de eerste markeerder; eindig met een av 

naald. 

De minderingen voor dit deel gaan verder aan het eind van de volgende naald. Hierdoor 

blijft de ronding van dit deel correct. 

Volgende naald: brei 2 st r, vm, [r tot 2 st voor markeerder, b2rs,vm] 2 x, brei r tot 3 st voor 

het eind van de naald, b2rs, 1r.  

Volgende naald: brei 1 st av.  b2avs, ([av tot markeerder, vm, b2avs] 2 x, brei 2 st av. 

Herh. deze laatste 2 naalden tot er 8 st over zijn. Verwijder in de laatste naald de 

markeerders. 

Knip de draad af op ongeveer 35 cm. 

Doe deze draad door de maasnaald en rijg de draad door de overgebleven steken, trek deze losjes aan. 

Naai de zoom dicht met de matrassteek. 

Matrassteek  
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Rijg de opzetdraad door de 1ste rij steken zodat deze gesloten kan worden nadat de prothese gevuld i s. 

Steek in de buitenste lussen van binnen naar buiten, iedere lus en trek aan.  

Hieronder een tabel met preciezere maten. Je meet dan van ribbel naar ribbel over de tepel heen, 

gevuld of je rekt het breisel een beetje op. 

 

Maattabel 

in cm 
(gevuld)  
over de 

tepel van 

ribbel naar 
ribbel 

gemeten 

band band band band band band band band 

cup cup cup cup cup cup cup cup 

                

70 75 80 85 90 95 100 105 

                  

11 cm A               

12 cm B A             

13 cm C B A           

14 cm D C B A         

15 cm E D C B A       

16,5 cm F E D C B A     

17,5 cm   F E D C B A   

19 cm     F E D C B A 

20,5 cm       F E D C B 

22 cm         F E D C 

23,5 cm         G/H F/G/H E/F/G/H D/E/F/G/H 

 

 

Succes! 

 

ps: kom je er niet uit kijk dan even wie het dichtst in de buurt zit of bel met Knitted Knockers 

Nederland, zie www.knittedknockers.nl 

 

http://www.knittedknockers.nl/

