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Classici, zo luidt de titel van deze uitgave. En natuurlijk vindt u ook in dit tijdschrift 

breimode, die heerlijk tijdloos is. Maar kleine koerscorrecties zijn natuurlijk nodig, om 

klassiekers wat moderniteit te verlenen. Daarom hebben wij de actuele trends onder 

de loep genomen en deze bij onze ontwerpen ingecalculeerd. Het resultaat: draagbare 

looks met behoorlijk veel pep. Dat kan een bijzonder patroon zijn, een spannende kleur 

of gewoon een interessant detail in de snit. Van die kleine, fijne vernieuwingen, die men 

vaak pas op het tweede gezicht waarneemt. En waar u nog lang plezier aan zult hebben.

Liefde voor details
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  Lagune &  oceaan
ZO FRIS ALS EEN VAKANTIE AAN ZEE:
EDELE BREIMODE IN LAGUNEGROEN EN OCEAANBLAUW

RAGLAN-TRUI
Hoogwaardige Pima-
katoen maakt deze 
sweater niet alleen uiterst 
robuust maar ook nog 
eens heerlijk zacht. Omdat 
Pima-vezels ongelooflijk 
lang zijn, hebben ze 
een edele glans, die bij 
dit gerstekorrelpatroon 
duidelijk uitkomt.

01 Pima

OOK IN MATEN!
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XL-TRUI & HESJE
Boven: licht en luchtig: 
ajourpatronen zijn in de zomer 
favoriet. Hier loopt het patroon 
zelfs door tot in de staande boord. 
Colour-blocking in aquatinten zorgt 
voor een coole zomerlook.
Rechts: averechte steken en 
gaatjesrijen, dan nog een edel garen 
in turkooisblauw. Bij dit model is er 
heel wat te zien en te bewonderen. 
De snit is des te simpeler.

02 Organico
03 Cashseta
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VESTJE
Poederachtig groen 
en kleine ingebreide 
zakjes zorgen bij dit 
vestje voor de heerlijk 
feminiene stijl. Structuur 
ontstaat door het mooie 
gerstekorrelpatroon, dat 
ook onervaren breisters 
snel onder de knie 
zullen hebben.

04 Fourseason
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V-TRUI & 
RAGLANTRUI

Links: heel fris met wit of 
juist heel dramatisch met 

zwart: dit truitje maakt vele 
outfits mogelijk. Het garen 

bestaat uit een elastisch 
katoenen mengsel, 

aangenaam op de huid en 
fijn om mee te breien. 
Rechts: boothals plus 

raglanmouwen – daardoor 
lijken de schouders, alsof 
ze gemodelleerd zijn. Het 

lussenpatroon en het frisse 
turkooisgroen laat bruine 

zomerhuid extra mooi 
uitkomen.

05 Elastico
06 Landlust 

Sommerseide

OOK IN MATEN!
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TRUI
Edel en combineer-
vriendelijk: een  
hoogwaardige, grijze  
trui hoort in elke  
kleerkast. Bij dit  
model zorgt een  
tikkeltje groen voor 
zomerse frisheid.  
Wij vinden hem 
prachtig. En u?

07 Landlust 
Sommerseide

OOK IN MATEN!
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SWEATER & 
V-TOP

Links: dieper gestoken 
steken verlenen de 

sportieve trui een 
behoorlijke portie 

raffinesse. Door de 
hoge hals en de smalle 
schouders toch uiterst 

fijn en feminien van stijl.
Rechts: kleine gaatjes 

en een omhaakte zoom 
plaatsen hier speelse 

accenten. De v-hals is 
extra diep – leuk om 

te combineren met een 
mooie kanten BH of  

een sierlijk topje.

08 Fourseason
09 Linarte

OOK IN MATEN!
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NET-TRUI & 
VESTJE
Links: appelgroen op 
bruine huid, dat past! Het 
netpatroon onderstreept 
het wow-effect. Het 
wordt van het midden 
uit gebreid. Zo ziet 
het er heel grafisch en 
supermodern uit.
Rechts: zo chic 
als een blazer: dit 
turkooisblauwe wonder 
flatteert met kelkkraag 
en mooi overhangende 
schouders. Een 
interessant boordpatroon 
siert zakken en zoom, 
extra blikvangers dus.

10 Alta Moda 
Cotolana

11 Pima

O O K  I N

M AT E N !
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TRUI 
Met zijn brede, vlakke 
hals ligt het accent bij 
deze dwarsgebreide 
trui automatisch op de 
schouders. De korte 
vorm past prima bij wijde 
broeken en rokken.

12 Cool Cotton
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TOPJE & 
TRUI
Links: zachte aquatinten 
en sportieve strepen voor 
dit feminiene topje. Nog 
eleganter wordt  
het door de hoge  
bateau-hals en de 
„Amerikaanse“ schouders.
Rechts: bij deze 
trui zorgen schuine 
schouders, luchtige 
langgetrokken steken  
en een gerecycled linnen 
garen voor een mooie 
soepele val.

13 Elastico
14 Solo Lino

OOK IN MATEN!
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VLEERMUIS-
TRUI
Dwarsgebreid? Nee hoor! 
Hier wordt, heel gewoon, 
van onder naar boven 
gebreid. De kabelachtige 
structuren ontstaan door 
een geraffineerd patroon, 
dat makkelijker te breien 
is, dan het eruit ziet.

15 Organico

22 23



      Zachte 
   tinten

Luxueuze garens en poederkleuren met 
een vleugje grijs: romantiek wordt nu heel 
decent geschreven. En ziet er daardoor 
natuurlijk een tikkeltje volwassener uit.

Model 23
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Topje & vest
Links: weinig moeite, veel effect: minderingen middenvoor en middenachter 

zorgen hier voor zwierige structuren en elegante mini-schouders.
Boven: geaccentueerde armsgaten, een kleine staande boord, ingebreide zakjes 

en een fijn, grijsgroen kasjmiergaren: dat zijn de sublieme details, waarmee  
dit vest kan pronken.

16 Linarte
17 365 Cashmere OOK IN MATEN!
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Truitje met korte mouwen
Sportieve boordjes en een hoge hals verlenen dit truitje zijn modieuze update.  

De slanke snit is vooral mooi voor sierlijke vrouwen. Waarmee combineer ik het? 
Nou, met zijdige midi-rokken bijvoorbeeld.

18 Pima
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V-Topje
Omdat de zogenaamde Amerikaanse schouders voor mooie armen en schouders 

zorgen, hier dus nog zo’n model. Met als extra clou de transparante gehaakte zijdelen. 
Heerlijk luchtig voor de zomer.

19 Landlust Sommerseide
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Vest
Dat dit vest aan een kimono herinnert, ligt vooral aan 
de verkorte bies aan de voorpanden. Het  steengrijze 

kasjmiergaren blijft daarbij op de achtergrond, 
zo kunnen de structuren zich beter ensceneren.

20 365 Cashmere

OOK IN MATEN!
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Lang topje
Voor kort, achter lekker lang! En dan nog die heerlijk diepe V-hals voor een mooi 
decolleté. U breit in halve patentsteek. De biezen onderstrepen de moderne lijn.

21 Alta Moda Cotolana
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Trui & vest
Boven: deze trui wordt in het rond aan één stuk gebreid – mouwen inclusief.  
Het resultaat: een naadloos handwerkfestijn, met als kroning een edele look.

Rechts: eenvoudige vormen, een simpel gaatjespatroon en een mooie oudroze tint. 
Alstublieft: ons topmodel voor onervaren en ongeduldige breisters.

22 Landlust Sommerseide
23 Alta Moda Cotolana

OOK IN MATEN!
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V-Trui
Met zijn brede halsbies ziet deze trui er op het eerste gezicht best sportief uit. Romantisch 

wordt het door de gaatjesranden. En door de zijdige kasjmiermix in poederroze.

24 Cashseta
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Vest & gestreepte trui
Boven: draag bij dit vestje met revers en feminiene driekwartmouwen een soepelvallend midi-jurkje:  

deze look is tijdloos en toch heel stylish. En functioneert op elk uur van de dag.
Rechts: bij de in ribbelpatroon gebreide sweater zorgen decoratief geaccentueerde raglanafschuiningen voor 

een smal silhouet. Ook heel geraffineerd: de mix van vlotte strepen en zachte tinten.

25 Fourseason
26 Organico
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Trui & wikkeltopje
Links: deze droom in grège wordt geheel aan één stuk gebreid. Wat betekent dat voor u?  

Een minimum aan naden – en een maximum aan chic.
Boven: hier wordt een fijn gebreid koordje gewoon door de gaatjes van het patroon geregen.  

Het resultaat is een typisch schootjes-effect, heel leuk in combinatie met wijde rokken.

27 Alta Moda Cotolana
28 Silkhair
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Raglantrui
Zo zorgt u voor optisch bredere schouders: met een hals à la Carmen, die door de 

rondgebreide XL-bies natuurlijk nog mooier uitkomt.

29 Pima

OOK IN MATEN!
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