


1576 – Trui met detail op de mouwen Mayflower Easy Care 

Maten:        S       (M)        L      (XL)      XXL     (XXXL) 

Borstwijdte in cm.:       90      (100)      110     (120)      130      (140) 

Lengte in cm.:       62       (64)       66      (68)       70       (72) 

Kleur: 52 licht antracietgrijs        8        (9)       10      (11)       11       (12) 

Breinld. nr.: 2½ en 3 

Rondbreinld. nr. (40 cm.) 2½ 

Kwaliteit: Mayflower Easy Care, 100% wol, 185 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 28 st. en 40 nld. = 10 x 10 cm. 
 

Voor het mooiste resultaat, aanbevelen wij U professionele brei- en haaknaalden van Knit Pro. 

Lees voor U begint het hele patroon door en maak evt. een proeflapje. Maak het proeflapje vochtig en trek 

voor zichtig in model en kontroleer de stekenverhouding. 

Werkwijze: 

Patroon 1: 

1. Nld.: recht 

2. Nld.: 1 av. 1 r. 

Deze 2 nld. herhalen voor de panden van de trui en het onderste deel van de mouwen. 

Patroon 2 (het detail): 

1. Nld.: recht 

2. Nld.: averechts 

3. Nld.: recht 

4. Nld.: averechts 

5. Nld.: * 1 r. (=kantst.) 1 av. los afhalen met de dr. voor het werk* herhalen van * tot * en afsluiten 

met 1 r. 

6. Nld.: * 1 av., 1 av. los afhalen met de dr. achter het werk* herhalen van * tot * en afsl. met 1 r. 

7. Nld.: breien als nld. 5 

8. Nld.: breien als nld. 6 

Deze 8 nld. vormen het patroon voor het bovenste deel van de mouwen. PS: De losse draad ligt altijd aan 

de goede/voorkant van het werk. 

Achterpand: 

1: Zet 125(139)153(167)181(195) st. op met breinld. nr. 2½ en brei 4 cm. boordst. (1 r. 1 av.). 

PS: Zorg dat de goede/voorkant begint en eindigt met 1 r. (Geldt voor alle maten). 

2: Brei verder met breinld. nr. 3 en met het patroon 1 tot een lengte van 40 cm. (Geldt voor alle mt.) 

3: Begin met de mindering voor de raglan in elke 2de nld. aan de goede kant. Brei 2 st. r en 2 st. r. samen, 

brei het patroon 1 tot er 4 st. op de nld. over zijn, brei 2 st. gedr. r. samen en afsluit met 2 r. (De eerste 2 st. 

op de goede kant r. breien en av. op de achter/averechtse zijde = tricotst.) Bij alle raglanminderingen. 



4: Herhaal de mindering voor de raglan 42(46)50(54)58(62) keer en laat de resterende st. rusten. 

Voorpand: 

1: Breien zoals ap. tot er 27(31)35(39)43(47) keer geminderd is voor de raglan. 

2: Zet voor de hals de middelste 43(49)55(61)67(73) st. op een stekenhouder en brei elk deel apart verder. 

3: zet nog 1 x 2 st. op de stekenh. aan beide zijden van de hals. Geldt voor alle mt. en ga door met de raglan 

mindering. Er zijn nu 37(41)45(49)53(57) raglanminderingen. De laatste 2 st. (tricotst.) ook laten rusten. 

4: Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Mouwen: 

1: Zet 53(55)57(59)61(63) st. op met breinld. nr. 2½ en brei 4 cm. boordst. zoals beschreven ap. 

2: Brei verder met breinld. nr. 3 en brei 27(28)29(30)31(32) cm. met patroon 1 en meerder in elke 6de nld. 1 

st. aan beide zijden. Begin direkt na de boord met meerderen, de eerste 2 st. en de laatste 2 st. van elke 

nld. worden in tricotst. gebreid. Meerderen na/voor deze 2 st. Let op: De rechte st. in het patroon moet 

boven de rechte st. van de boord komen. 

3: Brei daarna 21 cm. met patroon 2. Dit geldt voor alle mt. Vergeet niet te meerderen in elke 6de nld. tot 

103(105)107(109)111(113) st. Brei tot een mouwlengte van 52(53)54(55)56(57) cm. of een door U 

gewenste lengte. 

4: Brei raglan zoals beschreven ap. in totaal 37(41)45(49)53(57) minderingen. 

5: Brei verkorte toeren: (geldt voor alle mt.) Brei tot er 4 st. over zijn op de nld. en laat deze rusten, draai 

het werk en brei terug. (Vergeet niet te minderen voor de raglan en het patroon 2 te breien!) In elke 2de 

nld. de 4 st. laten rusten en 5 keer herhalen. Zodat er aan de ene zijde van de mouw het zelfde aantal 

minderingen is voor de raglan als het vp. en de andere zijde evenveel als het ap. 

6: Brei nog een mouw, maar nu in spiegelbeeld. 

Samenbreien van de delen: 

1: Brei met rondbreinld. nr. 2½ de st. van het rugpand, de mouw met het deel wat het langst is gebreid 

eerst, het voorpand en dan de andere mouw, tevens 4 st. meerdern aan beide zijden langs de hals vp. Bij 

het samenbreien van de delen worden de laatste st. van het pand met de eerste st. van de mouw  

samengebreid, en de laatste st. van de mouw met de eerste van het pand etc. 

2: Brei 6 cm. boordst. (1 r. 1 av.) Geldt voor alle maten. In de eerste nld. het aantal st. reguleren to ca.  

140(144)148(152)156(160) st. Er kan gereguleerd worden in het aantal st. over de mouwen, NIET over het 

ap. en vp. Let op: op het ap. en vp. volgt de boordst. het patroon. Kant alle st. losjes af. 

Afwerking: 

1: Sluit de zijnaden van de panden en de mouwen en bij de raglan. 

2: Vouw de halsboord naar binnen en zet deze vast met een elastische st. 

3: Hecht alle draden af. Maak de trui vochtig en trek voorzichtig in model. 


