H1705 – Trui met capuchon Mayflower Sky
Maten:
Borstwijdte in cm.:
Lengte in cm.:
Kleur: 2 grijs/zwart ben. aant.:
Breinld. nr.:
Kabelnld.:
Kwaliteit:
Stekenverhouding:

S
95
73
10

(M)
(105)
(75)
(10)

L
115
77
11

(XL)
(125)
(79)
(12)

XXL
135
81
13

(XXXL)
(145)
(83)
(14)

6
6
Mayflower Sky, 41% wol, 41% alpaca, 18% nylon, ca 150 m. pr. 50 gr.
16 st. en 30 nld. = 10 x 10 cm.

Voor het mooiste resultaat, aanbevelen wij professionele brei- en haaknaalden van Knit Pro.
Lees voor U begint het hle patroon door en maak evt. een proeflapje.
Werkwijze:
Kabel: over 12 st. en 8 nld.
Kabel 1: Zet 6 st. op de kabelnld. voor het werk, brei 6 st. r. en brei daarna de 6 st. van de kabelnld. r.
Kabel 2: Breien als beschreven onder kabel 1, maar nu met de st. op de kabelnld. achter het werk.
Achterpand:
1: Zet 80(88)96(104)112(120) st. op met breinld.
nr. 6 en brei 5 cm. boordst. (4 r. 4 av.) Let op: op
de goede kant van het werk moeten de middelste
4 st. av. zijn! Dus begin met 2 r. of 2 av. zodat de
boordst. straks doorloopt met het vp.
2: Goede kant: brei 14(18)22(26)30(34) st. in
tricotst. de volgenden 52 st. 4 r., 4 av.(dit geldt
voor alle mt.) en sluit de nld. af met
14(18)22(26)30(34) r.
3: Verkeerde kant: brei zoals de steken zich
voordoen.
4: Brei tot een hoogte van 49(50)51(52)53(54)
cm.
5: Kant aan beide zijden 6 st. af voor het armsgat.
6: Brei tot een armsgathoogte van
23(24)25(26)27(28) cm.
7: Zet de midcelste 28 st. op een hulpnld. (geldt
voor alle mt.) en brei elk deel apart verder en zet

aan de halszijde in de volgende nld 4 st. meer op
de hulpnld.
8: Kant de resterende st. losjes af.
Voorpand:
1: Breien zoals beschreven bij het ap maar brei nu
op mv de kabels.
2: De 1ste nld. na de boord breien als volgt:
14(18)22(26(30)34 st. r, 4 av., 4 r., 4 av., 12 r., 4
av., 12 r., 4 av., 4 r., 4 av., en 14(18)22(26)30(34)
st. r.
3: Verder breien zoals de st. zich voordoen. In de
5de nld. wordt eerst kabel 1 en daarna kabel 2
gebreid over de 2 x 12 st. r. De kabels in elke 8ste
nld. breien.
4: Brei tot een hoogte van totaal
68(70)72(74)76(78) cm. Vergeet niet te minderen
voor de armsgaten zoals beschreven staat onder
ap! Zet dan zoals beschreven ap. de middelste st.
voor de hals op een hulpnld.
en brei elk deel apart verder en zet aan de
halszijde nogmaals 4 st. op de hulpnld. Brei tot

een zelfde armsgathoogte als het ap. Kant de
resterende st. losjes af.
Capuchon:
1: De capuchon wordt voor alle maten op
dezelfde manier en met hetzelfde aantal steken
gebreid.
2: Naai de schoudernaden samen.
3: Neem al breiende de st. op voor de capuchon,
begin aan de verkeerde kant mv. 2 st., de helft
van de st. van de hulpnld. zoals de st. zich
voordoen, 10 st. over de schouder, de st. van de
hulpnld. ap., 10 st. over de schouder en de
resterende st. van de hulpnld.
4: Bij de volgendenld. aan het begin en einde van
de nld. 6 st. opzetten en tevens over de
schouders aan beide zijden 10 st. meerderen. Zo
past het patroon over de gehele capuchon met
de trui. Maar brei de 1ste en de laatste 8 st. op de
goede kant av. en op de verkeerde kant r. Ter
hoogte van de kabels 4 r. 4 av. en 4 r. breien.
5: Er zijn nu 124 st. op de nld.
6: Na 2 cm. een knoopsgat breien aan beide
zijden als volgt: brei 6 st. kant 2 st. af, brei de nld
uit op 8 st. na, kant 2 st. af en brei de laatste 6 st.
De volgende nld. 2 st. opzetten boven de
afgekante st.
7: Bij een capuchonlengte van 35 cm. de steken
losjes afkanten zoals ze zich voordoen.
Mouwen:
1: Zet 40(40)48(48)56(56) st. op met breinld. nr. 6
en brei boordst. zoals beschreven ap. De goede
kant begint en eindigd met 2 r.
2: Brei verder in tricotst. en meerder in de 1 ste
nld. verdeeld 4 st. Daarna elke 6de nld. aan beide
zijden 1 st. meerderen tot 78(80)82(84)86(88) st.
Brei tot een mouwlengte van 57(58)59(60)61(62)
cm. of een door U gewenste lengte.
3: Kant de steken losjes af en brei nog een mouw.

Afwerking:
1: Naai de zijnaden.
2: Naai de capuchon samen en vouw de voorrand
van de capuchon naar binnen en zet deze totaan
de mv. met een elastische st. vast.
3: Naai de zijnaden van de mouwen samen en
laat de bovenste 4 cm. open, deze wordt in de
trui vast genaaid op de afgekante st. van de
armsgaten.
4: Naai de mouwen in de trui en hecht alle
draden af.
5: Maak een koord van ca. 150 cm. en rijg deze
door de capuchonboord.
6: Maak de trui vochtig en trek voorzichtig in
model.

