1613 – trui met ruche aan de mouwen Mayflower Easy Care
Maten:
Borstwijdte in cm:
Lengte in cm.:
Kleur: 07 rose
benodigd
aantel:
Breinld. nr.:
Rondbreinld.nr.: (40 en 60 cm.)
Kwaliteit:
Stekenverhouding:

S
88
62
7

(M)
(98)
(64)
(8)

L
108
66
9

(XL)
(118)
(68)
(10)

XXL
128
70
11

(XXXL)
(138)
(72)
(12)

3½
3½
Mayflower Easy Care, 100% wol, 185 m. pr. 50 gr.
28 st. en 40 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. Maak daarna het proeflapje vochtig
en trek het voorzichtig in model.
Werkwijze:
De trui wordt gebreid in tricotst. met een dubbele onder-en halskant. De ruches worden in ribsteek gebreid.
(dwz. heet en terug recht breien).
Achter-en voorpand:
1: Zet 230(258)286(314)342(370) st. op met
rondbreinld. 60 cm. nr. 3½. Brei 2cm. tricotst. en
dan aan de goede kant 1 nld. av. (vouwlijn) en
brei nogmaals 2 cm. tricotst. en dan nogmaals
aan de goede kant 1 nld. av. Brei verder in
tricotst., gemeten van de vouwlijn, tot een hoogte
van 42(43)44(45)46(47) cm.
2: Deel het werk in 2 gelijke delen zodat U een vp
en ap heeft, brei elk deel afzonderlijk verder.
Achterpand:
3: Kant aan de goede kant af voor het armsgat als
volgt, brei 2 st. de volgende 2 st. samenbreien,
brei de nld. uit tot er 4 st. over zijn. Brei 2 st.
gedraaid samen en brei de laatste 2 st. Brei av.
terug. Herhaal punt 3 10 keer. Dit geldt voor alle
maten.
4: Brei tot een armsgatlengte van
19(20)21(22)23(24) cm.
5: Kant de hals de middelste 39(41)43(45)47(49)
st. af. Brei elk deel afzonderlijk verder.
6: Kant aan beide zijden van de halszijde nog 1 x
2 st. af. Dit geldt voor alle maten. Kant de
resterende steken van de schouder losjes af.
Voorpand:
1: Zet de middelste 3 st op een hulpnld. Dit geldt
voor alle maten. Brei elk deel afzonderlijk verder.
2: Zie voor het armsgat punt 3 ap. tevens
minderen bij de hals aan beide zijden 2 st.
samenbreien voor de laatste 2 st. aan de hals
zijde. Aan de linkerzijde de st. gedraaid
samenbreien en aan de rechterzijde 2 r.
samenbreien.
3: Voor de hals minderen alleen aan de goede
kant van het werk! Minder tot er het zelfde aantal
st. over is als bij het ap. schouder.
4: De armsgatlengte van het vp moet gelijk zijn
aan die van het ap.
Mouwen:
1: Zet 140(148)156(164)172(180) st. op met
breinld. nr. 3 en brei 25 nld. recht. Dit geldt voor

alle maten.
2: De volgende nld. steeds 2 st. samenbr. zodat
het aantal st. wordt gehalveerd. PS. Brei “goed”
strak!
3: Zet de st. op de 40 cm. rondbrei nld. en brei 5
cm. rond. (tricotst.) Dit geldt voor alle maten. Laat
het werk rusten.
4: Brei nog een ruche, zie punt 1 en 2.
5: Brei de ruche samen met de “rustende” st. als
volgt: De breinld. met de ruche is de voorste, brei
1 st. van de ruche samen met 1 st. van de mouw
de hele nld. rond.
6: Vanaf nu meerderen aan het begin en einde
van elke 6de nld. (gebruik hulpdr.) tot
96(100)104((108)112(116) st.
7: Brei tot een mouwlengte, gemeten vanaf de 2de
ruche, van 30(32)34(36)38(40) cm. of de door U
gewenste lengte.
8: Kant voor de mouwkop af zoals bij het ap (punt
3)
9: Kant de resterende st. losjes af.
10: Brei nog een mouw.
Hals:
1: Neem 150(156)162(168)174(180) st. op langs
de hals met rondbrei nld. 40 cm. nr. 3½. Brei 1
ronde av. daarna 2 cm. rond recht (=tricotst.) waar
er elke 2de nld. 2 st. gedraaid recht samengebreid
worden voor de 3 middelste st. mv en 2 recht
samenbreien na de 3 st. van mv. Na deze 2 cm. 1
ronde av. br. (=vouwlijn) en dan nogmaals 2 cm.
recht (=tricotst.) en tevens aan beide zijden van
mv. 1 st. meerderen elke 2de nld. (daar waar U
eerst minderde nu meerderen) Kant bij 2 cm.
hoogte na de vouwlijn alle st. losjes af.
Afwerking:
1: Vouw om bij de vouwlijn(en) naar de verkeerde
kant en naai deze vast, onderkant trui en
mouwen.
2: Naai de ruche samen en zet de mouwen in.
3: Hecht alle draden af. Maak het werk vochtig en
trek het voorzichtig in model.

