1545 – Rose damestrui Mayflower Cotton 1.
Maten:
Borstwijdte in cm.:
Lengte in cm.:
Kleur: 153 rose, ben. aantal:
Breinld.nr.:
Rondbreinld. nr.:
Kwaliteit:
Stekenverhouding:

S
88
55
8

(M)
(98)
(57)
(9)

L
108
59
10

(XL)
(118)
(61)
(11)

XXL
128
63
12

(XXXL)
(138)
(65)
(13)

3
3
Mayflower Cotton 1, 50% katoen, 50% Hb acryl, 175 m. per 50 gr.
26 st. en 32 nld. = 10 x 10 cm.

Voor het mooiste resultaat, aanbevelen wij professionele bre- 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 voorzichtig in model en kontroleer de stekenverhouding.
Werkwijze:
Patroon:
1. Nld.: averechtse nld.: * 1 av., 3 r.* herhalen van *tot* en afsluiten met 1 av.
2. Nld.: rechte nld.: recht
3. Nld.: averechtse nld.: * 1 av. los afhalen met de draad voor de st., 3 r.* herhalen van *tot*en de
nld. afsluiten met 1 av. los afhalen.
Nld. 2 en 3 herhalen.
Achterpand:
1: Zet 117(129)145(157)169(181) st. op met breinld. nr. 3 en brei het patroon zoals hierboven beschreven.
2: Bij een hoogte van 36 cm. aan beide zijden 4 st. afkanten voor het armsgat. (Geldt voor alle maten).
3: Begin met de mindering voor de raglan in alle nld. r. als volgt: 2 r., 2 r. samenbreien, verder breien tot er
4 st. over zijn op de nld. en 2 r. gedraaid samenbr., 2 r. Op alle averechtse nld. het patr. br. van Nld 3 (zie
beschrijving hierboven) behalve de eerste 2 en laatste 2 st. van de nld. die worden av. gebr.
4: Als er 35(39)43(49)53(57) keer raglan is gebr. 1 nld. av. breien en het werk laten rusten.
Voorpand:
1: Breien als ap. tot er 63(67)71(75)79(83) st. over zijn van de raglan.
2: Kant voor de hals de middelste 15(19)23(27)31(35) st. af.
3: Brei elke zijde apart verder en ga door met de mindering voor de raglan en minder tevens aan de
halszijde 1 st. Ga door tot alle st. gebruikt zijn.
4: Brei de andere zijde in spiegelbeeld.
Mouwen:
1: zet 43(43)47(47)51(51) st. op met breinld. nr. 3.

2: Brei het patroon zoals hierboven beschreven. Maar begin en eindig de nld. met 2 st. tricotst. dwz. 2 st. r.
op de rechte zijde van het werk en 2 st. av. op de averechtse zijde van het werk.
3: Meerder in elke 6de nld. 1 st. aan beide zijden in het begin van de nld. na de 2 st. tricotst. en aan het eind
van de nld. voor de 2 st. tricotst. Zodat er een mooie kant ontstaat om de zijnaden van de armen samen te
naaien. De meerdering in het patroon laten volgen. Meerder tot 91(99)107(115)123(131) st.
4: Brei tot een mouwlengte van 50(51)52(53)54(55) cm. of een door U gewenste lengte.
5: Kant 4 st. af aan beide zijden en brei verder voor de raglan mindering zoals beschreven bij ap. Brei tot
dezelfde lengte als ap.
6: Laat het werk rusten. Brei nog een mouw.
Afwerking:
1: Naai de zijnaden en de zijnaden van de mouwen.
2: Naai de raglan samen.
3: Brei de rustende st. van het werk over op rondbreinld. nr. 3 en brei over de raglanmindering 2 st. samen,
neem langs de voorhals st. op voor de hals 100(110)120(130)140(150) st. totaal.
4: Brei 4 rondes r., 1 ronde av., 4 rondes r. Kant alle st. losjes af.
5: Vouw de halsboord naar binnen en naai deze vast met een elastische st.
6: Hecht de draden af. Maak de trui vochtig en trek voorzichtig in model.

