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Materiaal 

 garen: gemerceriseerd katoen 

 naald 3,5 mm (of aanpassen) 

 1 maasnaald (stompe punt) 

 vulling 100% polyester, fiberfill 

 

 

Afkortingen 

r = recht breien 

st = steek/steken 

herh = herhaal 

 

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  

2rsam   = brei 2 steken recht samen 

Afh2rsam = 1 r afh, 1r afh, terugzetten op linkernaald, samenbreien in achterste lussen 
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Patroon  

Patroon wordt van de tepel naar de onderkant gebreid (= top down)  

Zet 3 st op.  

Volgende toer: m1 met elke steek  

Verdeel de 6 st over drie naalden en ga in het rond breien (tip houdt de ‘driehoek’ van de naalden goed 

vast zodat ze niet gaan draaien)  

Eerste ronde: 1 r, m1r, 1 r Breipatroon op 4 pennen (3+1)  

Tweede en volgende rondes tot gewenste maat: r tot 1 steek voor einde, m1r, 1 r  

Richtlijn aantal steken voor de maten: 

Cup A: herhaal ronde 2 tot je 24 steken op iedere naald hebt (72 totaal) 

Cup B: herhaal ronde 2 tot je 27 steken op iedere naald hebt (81 totaal)  

Cup C: herhaal ronde 2 tot je 30 steken op iedere naald hebt (90 totaal)  

Cup D: herhaal ronde 2 tot je 33 steken op iedere naald hebt (99 totaal)  

Cup E: herhaal ronde 2 tot je 36 steken op iedere naald hebt (108 totaal) 

(Zie ook verder voor tabel in cm voor preciezere maten) 

Brei 2 rondes averecht. Dit zijn de ribbels, hierna wordt de onderkant gebreid dus je gaat minderen. 

Maak een knoopsgat naar keuze (over 5 of 6 steken) in het midden van de eerste naald van de ribbels. 

Dan start minderen voor de onderkant. Deze is niet plat zoals bij de gewone prothese maar ruimer 

zodat ze naar binnen geduwd kan worden om een ‘schaaltje’ te krijgen. Er gaat ook maar een beetje 

vulling in omdat dit model alleen het verschil tussen de beide borsten goedmaakt. 

Eerst drie rondes: afh2rsam, r tot laatste 2 st, 2rsam  

Daarna alle rondes: r tot laatste 2 st minderen 2rsam 

Herhaal dit tot je 9 st op iedere pen overhoudt  

Laatste drie rondes: afh2rsam, r tot laatste 2 st, 2rsam  

Laatste naald: =3 r op iedere nld (9 totaal), Haal de draad met een maasnaald door de overgebleven 

steken.  

Sluit het gaatje en werk de draad netjes af.  

Via het knoopsgat kun je een beetje vulling erin doen. Deze prothese kan over een gedeeltelijk 

afgezette borst gedragen worden om gelijk te trekken met de andere borst. 
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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/

