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Zo mooi zijn de
nieuwe breitrends

SUNNY  
DAYS, 
HOT 
NIGHTS



HELLO 
SUNSHINE

Eindelijk, de dagen worden langer, de outdoor-vesten dunner. En in de wolwinkels 
wachten de nieuwste garens erop, dat u ze koopt en er heerlijke dingen van maakt. 
De passende modellen vindt u in deze uitgave. Wat ze allemaal gemeen hebben?  
Ze zijn heerlijk om te dragen, eenvoudig, tijdloos, trendy, met spannende silhouetten 
en stralende kleuren. Aldus - veel plezier bij het doorbladeren en namaken.
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NATURAL  
BEAUTY
01 - CAPRI & STROMBOLI 
De voorkant onopvallend, achter geraffineerd gewikkeld: 
wanneer u van extravagantie houdt, ist dit topje zeker iets 
voor u. Gemaakt van een mooie mix van glad en genopt 
garen. De ietwat transparante look is heerlijk zomers en sexy.
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NATURAL  
BEAUTY
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02 - ALTA MODA COTOLANA & LINARTE
03 - UNICO & SOLO LINO
Boven: deze wijde ponchotrui cacheert heel goed. De garens zijn zacht  
en licht. En het decente kleurenspel maakt hem chic en tijdloos.
Rechts: koele, edele linnen truien horen bij de zomer als het wafeltje  
bij het ijs. Wat ons aan dit exemplaar zo goed bevalt: de soepele val  
van het model door de luchtig gebreide wikkelvorm.

OOK IN MATEN!
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04 - CERTO 
Patentpatroon, raglanmouwen, v-hals – de zomer kan komen!  
Tòch! En omdat het katoenen garen voor deze sweater 
gecertificeerd is, kunnen we hem met een goed geweten dragen.



05 - ECOPUNO PRINT 
Dit kimonovest scoort niet alleen met 
mooie structuurpatronen. Ook het 
garen is fantastisch. Het is een mix van 
merinoswol, cotton en alpaca, heel licht 
en aangenaam „fluffy“.

OOK IN MATEN!
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DESERT 
FLOWER

06 - ROMANZA
07 - LINARTE & SILKHAIR
Linkerpagina: bij de nieuwe poedertinten speelt ook steeds 
een vleugje grijs mee. Het resultaat: pasteltinten, die er 
minder zoet en dus echt volwassen uitzien. Kijk maar eens 
naar onze superwijde trui. Boven: de perfect gestructureerde 
ronde pas van dit vestje laat de schouders heel mooi 
uitkomen. Linnen en pluizig garen in poederachtig grège  
(een mix van grijs en beige) onderstrepen de decente en  
toch extravagante look.

11



08 - TREFILI 
Boven smal en onder een beetje uitlopend vormt de taille bij 

deze mantel de blikvanger. Leuke details zijn het leren koordje 
als sluiting en natuurlijk de o zo romantische ajourranden.
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09 - TREFILI
10 - FOURSEASON
Linkerpagina: Trefili zorgt hier in een handomdraai voor 
mooie structuren en een geraffineerd kleurenspel. En 
omdat ons model in tricotsteek gebreid wordt, kunnen ook 
beginnende breisters zich eraan wagen. Boven: kort en  
recht vam vorm, zo past dit vest perfect bij maxijurken en 
wijde broeken. De hooggeplaatste zakken laten u langer 
lijken – ideaal dus, wanneer u wat kleiner bent.

OOK IN MATEN!
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11 - ABOUT BERLIN BULKY  
& ALTA MODA COTOLANA 
12 - LANDLUST SOMMERSEIDE  
& SILKHAIR
Boven: volumineus bandjesgaren verleent het klassieke 
vestje een nieuwe moderne twist. Ook spannend: de 
kleurenmix van koel grijs en zacht grège. Rechts: twee 
verschillende garens voor een vest, dat zowel luchtig 
als warm is. Gebreid in een zacht mintgroen, een ideale 
kleur ook voor een ietwat lichte huid.

OOK IN MATEN!
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13 - ROMANZA 
Het asymmetrische vest met korte mouwen is ideaal 

voor interessante layering-looks. Het bedrukte  
garen zorgt voor poederachtige brede strepen, 

zonder daarbij van garen te wisselen. Praktisch, hè!
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14 - STROMBOLI 
Geen zomer zonder cut-outs, want mooie schouders 
mogen gezien worden! Nog stijlvoller wordt het  
met het juiste garen. Hier een zacht genopte  
katoenen mix met een portie zachtglanzende zijde.

OOK IN MATEN!
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TRENDS
2020

SPRING/SUMMER

BREIEN MAAKT 
GELUKKIG!
En breien in de zomer maakt zelfs nóg gelukkiger! De 
dunnere en luchtige zomergarens nemen niet zoveel plaats 
in beslag in de vakantiekoffer, zodat we nog meer garen 
mee kunnen nemen. En tijdens het breien kunnen we, 
zittend op een terrasje aan zee of in de bergen, tussendoor 
heerlijk genieten van het mooie uitzicht. Onze wolmand 
met de mooiste nieuwe zomerkleuren concurreert daarbij 
met de kleuren van het panorama. Je krijgt er gewoon 
niet genoeg van! KLEURENVUURWERK is namelijk een 
van de trendthema‘s in deze zomer, waarbij DIP-DYE- en 
SPRAYEFFECTEN de toon aangeven. KNALKLEUREN 
combineren is eveneens een „must“ en elke influencer 
draagt minstens een handtas of schoenen in een neonkleur. 
Maar ook het complete tegendeel – namelijk van top tot 
teen „TON-SUR-TON“ gekleed – is nu actueel. Super 
trendy wordt een outfit, wanneer verschillend materialen, 
zoals leer, wol en linnen, gecombineerd worden, 
die allemaal uit één kleurenfamiliestammen. Eerder 
grof gebreid zijn onze modellen van bandjesgaren in 
NETPATRONEN. Onze EFFECTGARENS met veel structuur, 
met mat-glans-effecten en spannende garenbewerkingen 
zijn ultraluchtige zomergarens, die voor de nodige 
afkoeling op hete dagen en in tropische nachten zorgen.
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Houdt u van tweed? Dan is ons nieuwe linnen garen ROMANZA zeker  
iets voor u. Heel fijn, licht en met maar heel weinig kleurenmelange, zo  
presenteren zich de prachtige pasteltinten, die door de lichte structuur en de viscose 
in het garen ook zo voor voldoende spanning zorgen. Qua samenstelling bijna 
hetzelfde, maar een beetje gladder gesponnen en decent ton-sur-ton is TREFILI, 
eveneens een spannende mix van drie verschillende garens – katoen, pluis en linnen - 
voor moderne snitten en modieuze zomerexperimenten.

FIJNE GARENS

Meer summerfeeling dan met de 26 fruitige kleuren van ons nieuwe PIMA 
gaat echt niet en alleen het zien van de kleurenkaart laat ons al van een 
strand in de Stille Zuidzee dromen. De uiterst fijne en langvezelige katoen 
pima heeft terecht de bijnaam „De zijde van Zuid-Amerika“. Omdat ons 
dat echt overtuigd heeft, hebben wij het materiaal meteen nog een keer 

gebruikt. Alle fans van onze ALTA MODA garens kunnen juichen. ALTA MODA 
COTOLANA komt met een prachtige kettingarenstructuur en mixt katoen, merinoswol 

en polyamide voor een moderne, lichte, robuuste klassieker. LALA BERLIN FUNKY verenigt 
eenvoud met raffinesse. Naast het hoge percentage katoen zijn het vooral de markante, kleine 
franjes, die inspireren. Ideaal voor eenvoudig breiwerk en opvallende patronen.

KOELE OVERMACHT

Voor de liefhebbers van handgeverfde garens hebben wij voor deze zomer 
iets heel speciaals ontwikkeld. Elk 100-g-bolletje UNICO ziet er qua kleur 
steeds weer een beetje anders uit en bestaat voor 70 % uit snelgroeiende 
bamboevezels. Met TROPICO mag die lauwe zomernacht gerust een beetje koeler 
uitvallen. Het garen verenigt koele katoen met temperatuurregulerende merinoswol, 
en dat alles in een vrolijk bont kleurverloop, bijna te mooi om waar te zijn.

STIJLVOL EN BIJZONDER

Super snel breien? Dat kan! Met het bandjesgaren CERTO, 
bestaande uit 100 % GOTS-gecertificeerde katoen in 16 vrolijke effen 
kleuren en 6 washed-out prints. FRESCO, eveneens een bandjesgaren, 
mengt heel ongedwongen katoenen vezels en polyacryl, zodat het lijkt, 
alsof meerdere kleuren naast elkaar verlopen, wat spannende verrassingen
 tijdens het breien oplevert. Een applausje voor onze garendesigners! En dan 
is er nog ons ABOUT BERLIN BULKY! Zo‘n dik garen, met naalden nr. 9? En dat in de zomer? 
Ja zeker! Katoen en micromodaal zorgen voor de nodige koelte en de grove steken voor veel effect. 
7 effen kleuren en 7 prints wachten op hun grote optreden.

STERKE STATEMENTS
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MAGIC  
MOMENTS

15 - ABOUT BERLIN BULKY PRINT 
Een spectaculair bladpatroon, mooi afgewerkte randen en een 
kraag, die extra gebreid en aangenaaid wordt: okay, hier heeft 
u dus een beetje geduld bij nodig. Maar wie maakt er voor dit 

prachtexemplaar niet graag een paar overuren? Schitterend!
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17 - LANDLUST SOMMERSEIDE 
Plastische, tweekleurige, brede ribbels en een rechte oversized-
vorm zorgen hier voor een prachtige look. Cool zijn ook de 
boothals en de overhangende schouders. Wat wilt u meer!

16 - LANDLUST SOMMERSEIDE 
Sportief of elegant? Deze trui kan het allebei. Het trucje:  
een eenvoudige, nonchalante look. En een garen, dat voor  
de helft uit katoen, voor de andere helft uit zijde bestaat. 
Heerlijk om mee te breien bovendien!

OOK IN MATEN!

OOK IN MATEN!



18 - SILKHAIR 
Specerijentinten dompelen deze XL-stola in een magisch 
licht. En omdat de ajourgaten groot en de garens luchtig zijn, 
weegt dit model eigenlijk bijna niks. Met wat u hem draagt? 
Nou, met zijdige blouses en rokken bijvoorbeeld. Of met een 
wijde, fladderende boho-jurk.
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20 - ABOUT BERLIN CHILLY DÉGRADÉ 
Een linnen garen met changeant-effect in een  

warme fuchsiakleur, daarbij een eenvoudige halve patentsteek. 
Soms heeft u gewoon niet meer nodig.

19 - UNICO & LINARTE 
Bij deze gehaakte trui zorgen twee tinten rood voor 

spectaculaire changeant-effecten. De boordjes in boordpatroon 
zijn juist een beetje sportief. En maken van dit oversized model 
een styling-allrounder, die super bij jeans en hemdblouse past.

OOK IN MATEN!
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22 - TREFILI 
Een grote, gebreide rechthoek, twee mouwsplitten en de 
passende boordjes. Klaar is dat mooie capevest, dat nu op  
elk uur van de dag welkom is. Voor veel draagplezier!

21 - PAPPAGALLO 
Ons concept voor het meest trendy topje van het seizoen: 
boven smal en onder wijd. Dan nog extradiepe armsgaten, 
waardoor af en toe, heel stiekem, een glimp van een mooie 
BH of een bikinitopje kan worden opgevangen.

OOK IN MATEN!
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23 - STROMBOLI & CAPRI 
Noppengaren en een zoom van gehaakte cirkels  
maken van dit chilikleurige topje een hippie-piece de luxe.  
U breit in averechte tricotsteek – voor veel structuur.
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MERMAID'S 
LOVE
24 & 25 - CAPRI
26 - FRESCO 
Beneden: alstublieft, het nieuwe twinset-alternatief. Wat het zo 
bijzonder maakt? Bijvoorbeeld de combinatie van wijd en kort met 
smal en lang. Dat maakt rank en slank. En ziet er super nonchalant 
uit. Rechterpagina: edele terracotta- en bessentinten in de 
zogenaamde batiklook. Deze ongecompliceerde trui maakt zelfs 
van de simpelste looks een modieus statement.

OOK IN MATEN!
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RIVIERA 
CLASSICS

36



RIVIERA 
CLASSICS

27 - FOURSEASON
Combineer hem met fris wit of met elegant 
zwart - deze jeansblauwe mantel past altijd. 
Zijn raglanmouwen zorgen voor optisch smalle 
schouders. En omdat het garen zo zacht, licht en 
warm is, kan ie ook in de winter gedragen worden.

OOK IN MATEN!
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28 - CERTO
Deze trui maakt van elke outfit iets bijzonders, want zijn nachtblauw is niet 
alleen zachter dan zwart, maar ook nog eens een tikkeltje geraffineerder. Perfect 
is ook zijn klassieke vorm, die zelfs in combinatie met rokken goed functioneert.

29 - PIMA
Een coltruitje zonder mouwen in een luchtig 

ajourpatroon? Graag, want deze look is sexy en elegant 
tegelijk. De gestreepte biezen zorgen voor een sportieve 

look – op het moment een echte mega-trend.

OOK IN MATEN!
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30 - ALTA MODA COTOLANA
Geaccentueerde minderingen voor de schouders, 
aangebreide mouwbiezen, hoge zijsplitten, halve patentsteek 
en een schitterend donkerblauw: voilà, ons favoriete topje!

31 - CASHSETA
Ook klassiekers hebben af en toe een modieuze update 

nodig. Hier zijn het marineblauwe, smalle streepjes, die zich 
door het dobbelsteenachtige reliëfpatroon onregelmatig 

presenteren. Een echt zomers modelletje!
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GENTLE 
BREEZE

32 - CAPRI
Draagt u graag wijde truien? Deze oversized trui is zo licht 

als een veertje. Bovendien valt ie uiterst zacht en soepel, dat 
komt door de raglanmouwen en het fijne bandjesgaren.
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33 - SOLO LINO
Goed voor je karma: luchtig gebreide sweater van 
zuiver linnen, heerlijk koel en voor 80 procent van 
gerecyclede vezels gemaakt. Zijn grège-tint is ideaal om 
mee te combineren. Heel mooi bijvoorbeeld met wit.

34 - ABOUT BERLIN CHILLY
Destroyed effecten laten jeans er oud en verbruikt 

uitzien. Tja, en dat gaat nu ook bij breiwerk. Wilt 
u weten hoe? Nou, gewoon, u moet steken „laten 

vallen“. Zoals bij dit topje in Riviëra-rood.

OOK IN MATEN!

OOK IN MATEN!
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35 - ABOUT BERLIN BULKY
Tegenstellingen zorgen voor spannende outfits. 

Daarom hier een topje van grof garen met een 
reusachtige XL-rolkraag en een mooi schoudergedeelte, 

waarmee blote armen perfect worden geënsceneerd.
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CANDY
COLOURS

36 - SILKHAIR
Qua snit lijkt dit lange groene vest een beetje op een lange 

ochtendmantel. Gemaakt van een mix van zijde en mohair wel heel luchtig 
en aangenaam zacht. Een interessante begeleider bij mooie zomerjurken.
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38 - ABOUT BERLIN BULKY
„Size matters“, luidt het motto voor de actuele ajourpatronen. Bij dit 

model zorgt een gevuld, zijdig garen voor uiterst plastische brei-effecten. 
En omdat het zo heerlijk volumineus is, is de trui ook heel snel gebreid.

37 - FOURSEASON
Ajourpatronen zijn een van de toptrends van deze zomer. Nieuw daarbij is: 
ze worden met volumineuze garens gebreid en zijn dus XXL. Dat zorgt voor 
een verrassend effect. Vooral, wanneer daarbij met veel kleur gebreid wordt.
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URBAN 
SUMMER 
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40 - CERTO
De looks van de tachtiger 
jaren zijn terug en de 
bolero hoort daar natuurlijk 
bij. Hier een hele mooie. 
In vorm gebreid en met 
een aangebreide bies 
afgewerkt. Helaas niet heel 
gemakkelijk na te maken.

39 - A MANO
Stralende candykleuren, 
decoratieve minderingen 
en een wijde zoom: dit 
topje is prachtig. En ook 
nog eens mooi afkledend.
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42 - TREFILI
Opvallen? In de koraalrode oversized trui lukt dat gegarandeerd. 

Draag hem gerust eens direct op de huid. Met contrastkleurige delen 
eronder ontstaan er echter fantastische changeant-effecten.

41 - ROMANZA
Gehaakte randjes, kleuren uit de zeventiger jaren, 
punten aan de zoom: dit topje presenteert zich 
in hippie-look. De vorm en de geaccentueerde 
zijnaden zijn echter alleen iets voor ervaren breisters.

OOK IN MATEN!
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43 - CERTO
Bedrukte bio-katoen, hier in soft-ice-kleuren, ziet er 

fantastisch uit op bruingebrande huid. Nog een pluspunt voor 
dit kimonovestje: u bent er snel mee klaar! Zo eenvoudig!
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44 - PAPPAGALLO
Een v-hals met een geraffineerde, plastische bies, overhangende schouders met fijne 
mouwtjes en hoge zijsplitten. De details bij dit gele zomertruitje bepalen de look. 

45 - FRESCO
Wat een kleurenpracht! Dit vest wordt uw nieuwe favoriet! 

De mooie gaatjesrijen zorgen voor een feminien accent, 
schitterend om te combineren met luchtige zomerjurken.

OOK IN MATEN!
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46 - TROPICO 
Driekwartmouwen 
en een eenvoudige 
kimonovorm zorgen 
hier voor een elegante 
twist. Voor de soepele 
val wordt dit vestje met 
slechts één knoop aan 
de hals dichtgeknoopt.

47 - ABOUT 
BERLIN CHILLY 
DÉGRADÉ
Twee aan elkaar genaaide 
rechthoeken vormen deze 
asymmetrische poncho-
trui. Voor de ultimatieve 
zomerlook zorgt het garen. 
Gebreid met bedrukt 
linnen garen in een 
citrusgeel kleurverloop. 

O O K  I N

M AT E N !
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