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Stripe Raglan Sweater
- Women & Plus size
GARENGEBRUIK
Totaal verdeeld in 3 kleuren
XS:
450 g
S:
500 g
M:
550 g
L:
600 g
XL:
650 g

kle
ure
n

Gebreid in Go ha
ndmad
- het garen bestaat e’s Soft Bamboo ”double”
uit 70% bamboo,
wat het
garen de zachtste
ervaring geeft. Co
mfortabel
voorde huid, het
is oo
De tekstuur is zij k zeer kind-vriendelijk.
de
70% Bamboe/23% achtig en het valt mooi:
katoen/7% acryl,
50 g/115 m.

♥

en
aald en naald
Ronde brein knop:
zonder
m
2,5 en 3,0 m
:
r
te
Me
nden/10 cm
3
x
27 stn 5 ro

www.gohandmade.net
© 2020

2

AFKORTINGEN
EN DEFINITIES

GARENGEBRUIK

st(n)
Steek(steken)
N
Naald(en)
rij
Ronde(s) / Rij(en)
r
recht
av
Purl
r/a
Brei recht door de achterste lus.
M
markeerder
2 sam
Afname: brei 2 stn samen.
1a1rO	1 afhalen, 1 recht, haal afgehaalde steek
over gebreide steek.
2 sam/a brei 2 st samen door de achterlussen.
(..)
geeft het aantal voor de 5 maten:
XS (S) M (L) XL

Totaal verdeeld in 3 kleuren
XS:
450 g
S:
500 g
M:
550 g
L:
600 g
XL:
650 g

MATERIAAL

Ronde breinaald en naalden zonder knop (DPN's):
2,5 en 3,0 mm
Meter:
27 stn x 35 ronden/10 cm
Gespecificeerde garenhoeveelheden zijn indicatief.

Soft Bamboo
”double”

EINDMATEN TRUI
Maats: XS (S) M (L) XL
Borst 
Volledige lengte 
Mouwlengte

84 (88) 98 (108) 116 cm.
56 (60) 61 (64) 68 cm.
38 (40) 42 (45) 47 cm.
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Het garen besta
at uit 70% bamb
oo, wat het garen
zachtste ervaring
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geeft, en een sp
eciale lichtheid.
Comfortabel vo
orde huid, het is
ook zeer kindvriendelijk. De tek
stuur is zijdeachti
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Bamboe en het
milieu - Bamboe
is
de snelst groeie
plant ter wereld,
nd
e
en dus een uitste
kende bron voor
duurzame produ
ctie. Bamboe laa
t meer zuurstof
dan welke plant
los
dan ook en gro
eit zonder het ge
van pesticiden.
bruik
23% katoen en
7% acryl helpt om
zachte bamboe
het
stabiel te houden
en geeft het dra
een goed vormbe
ad
houd. Wasbaar
in de
machine.
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70% Bamboe/2
3% katoen/7%
acryl,
50 g/115 m.
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RAGLAN TRUI MET STREPEN

De trui wordt van onder naar boven gebreid op
rondbreinaalden.

MAATS: XS (S) M (L) XL

ACHTER EN VOOR

DE STREPEN VAN DE TRUI - 3 KLEUREN

Zet op: 228 (240) 268 (296) 316 stn op 2,5 mm N
met Kleur 1.
Brei in boordsteek - 2r, 2 av
- in totaal 18 (18) 18 (20) 20 rij.

Kleur 1: 12,5 (13) 13,5 (14) 15 cm.
Kleur 2: 18,5 (20) 20 (21) 22,5 cm.
Kleur 3: 1
 5 cm - in de 7 cm: dicht voor armsgat
(16 cm - in de 7 cm: dicht voor armsgat)
16,5 cm - in de 8,5 cm: dicht voor armsgat
(17,5 cm - in de 10 cm: dicht voor armsgat)
18,5 cm - in de 9,5 cm: dicht voor armsgat.
Kleur 1: 10 (11) 11 (11,5) 12 cm.

Wissel naar 3,0 mm N en plaats een M aan het
begin van de rij en na 114 (120) 134 (148) 158 stn.
Brei de strepen zoals voorgeschreven.
Het werk meet nu ongeveer 38 (40) 42 (45) 47 cm
incl. boord.
Voor armsgat, kant 5 stn af aan elke kant van M
(alle maten).
In totaal 208 (220) 248 (276) 296 stn.
Laat werk rusten.

MOUWEN
Zet op 56 (60) 68 (72) 72 stn op 2,5 mm naalden
zonder knop, in Kleur 1.
Brei in boordsteek - 2r, 2 av
- in totaal 18 (18) 18 (20) 20 rij.
Wissel naar 3,0 mm N en plaats een M aan het
begin van de rij.
Brei strepen zoals voorgeschreven - MEERDER
TEGELIJK elke 7e (7e) 7e ( 7e) 7e rij
- in totaal 15 (17) 16 (17) 19 keer door te breien als
volgt: 1r, neem een lus op tussen de steken van de
vorige toer en brei deze gedraaid recht.
Brei tot de laatste st, neem een lus op tussen de
steken van de vorige toer en brei deze gedraaid
recht, 1r.

NL

20

Het werk meet nu ongeveer 38 (40) 42 (45) 47 cm
incl. boord.

HALS
Het werk meet nu ongeveer 52,5 (56) 57 (60) 64 cm.
Wissel naar 2,5 mm N en ga verder met Kleur 1.
Brei 1 rij en dan boord - 2 r, 2 av
- in totaal 16 (16) 20 (20) 20 rij.
Kant stn af.

Voor armsgat, kant 5 stn af aan elke kant van M
(alle maten).
In totaal 76 (84) 90 (96) 100 sts.
Leg het werk opzij en brei de tweede mouw.

YOKE

AFWERKING

Voeg de onderdelen samen en brei 2 stn samen op
de punten waar de onderdelen elkaar raken.
Brei de strepen verder zoals voorgeschreven.
In totaal 356 (384) 424 (464) 492 stn.
Een marker (M) wordt geplaatst voor en na elke
2 sam; deze vormen een centrum st voor elk raglan
deel.
De ronde begint tussen de rug en een mouw.

Sluit de mouwen.
Hecht alle draden af.

♥

Brei 3 (3) 1 (1) 1 rij tricot st en ga verder met raglan; minder elke 2e rij, door 1a1rOte breien na de
centrale st en 2 sam voor de centrale st.
Herhaal minderingen in totaal 26 (28) 30 (32) 34 keer
- in totaal 148 (160) 184 (208) 220 stn.
Brei 1 rij.
Op de volgende rij, gelijkmatig minderen tot
140 (144) 156 (174) 180 stn.
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Goed om te weten
Naald maat & Dichtheid

28

LOT20201309

Breister breien heel verschillend: sommige breien met
naald 2.0 mm dezelfde afmetingen als iemand die breid
met naald 4.0 mm. Wij weten dit door ons team van
breister.
De sleutel om een bepaalde maat te breien is afhankelijk
van hoe los of hoe strak je breid i.p.v de maat van de
naalden. Wij zullen een reeks naalden maten adviseren.

