H1701 – Beige heren coltrui Mayflower Easy Care Classic.
Maten:
Borstwijdte cm.:
Lengte cm.:
Kleur: 250 beige,
ben aant:
Breinld. nr.:
Rondbreinld. nr. :
Kwaliteit
Stekenverhouding:

S
100
65
14

(M)
(108)
(68)
(14)

L
116
70
15

(XL)
(124)
(72)
(15)

XXL
132
75
16

(XXXL)
(140)
(77)
(16)

4
4
Mayflower Easy Care Classic, 100% wol, 106 m. pr. 50 gr.
20 st. en 28 nld. =10 x 10 cm.

Voor het mooiste resultaat, aanbevelen wij professionele brei- en haaknaalden van Knit Pro.
Lees voor U begint het hele patroon door en maak evt. een proeflapje.
Werkwijze:
Patroon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recht.
Averecht.
* 1 r., 3 av* herhalen van * tot* tot het einde van de nld. en afsluiten met 1 r.
De stelen breien zoals ze zich voordoen.
Breien zoals beschreven bij punt 3.
Breien zoals beschreven bij punt 4.

Deze 6 nld. vormen het patroon.
Achterpand:
1: Zet 96(104)112(120)128(136) st. op met breinld. nr. 4 en brei 15 nld. dubbele boordst. (2 r. 2 av.).
Geldt voor alle mt.
2: Meerder 1 st. en begin met het patroon. Brei het patroon 19(20)21(22)23(24) keer en kant daarna aan
beide zijden 8 st. af voor het armsgat. Dit geldt voor alle mt.
3: Brei 8(8)9(9)10(10) keer het patroon en kant dan voor de hals de middelste 29(29)31(31)33(33) st. af.
4: Brei nu elke deel afzonderlijk verder en kant aan de halszijde(n) 1 x 2 st. af. Dit geldt voor alle mt. Kant de
overgebleven st. in 1 keer af.
Voorpand:
1: Breien zoals beschreven ap., maar kant na 7(7)8(8)9(9) patr. de st., zoals beschreven bij hals ap., af.
2: Brei verder in patr. tot vp. dezelfde lengte heeft als ap.
Mouwen:
1: Zet 40(40)44(44)48(48) st. op met breinld. nr. 4 en brei 15 nld. dubbele boordst. (2 r. 2 av.). Geldt voor
alle mt.

2: Meerder 1 st. en begin met het patr. Meerder in elke 6de nld. aan beide zijden 1 st. De gem. st. in het
patr. inpassen.
3: Meerder tot 81(81)85(85)91(91) st. en brei tot een mouwlengte van 22(22)23(23)24(24) keer het patr.
(of de door U gewenste lengte). Kant de st. losjes af.
4: Brei nog een mouw.
Afwerking:
1: Naai de schouder- en zijnaden samen.
2: Naai de zijnaden van de mouw(en) samen en laat de laatste 3 cm. open, deze komt op de plek van de
mindering voor de armsgaten in de panden.
3: Naai de mouwen in de trui.
4: Neem 92(92)96(96)100(100) st. op, met de rondbreinld., langs de hals en brei in dubbele boordst.
(2 r. 2 av.) 20 cm. voor de col. Kant de st. losjes af zoals ze zich voordoen.
5: Maak de trui vochtig en trek voorzichtig in model.

