


H1710 – Herentrui met capuchon Mayflower 1 class. 

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

Bovenwijdte in cm.:    106    (110)     114     (118)     122  (126) 

Lengte in cm.:     66     (68)      70      (72)      74   (76) 

Kleur: 2082 wijnrood, ben. aant.: 
           2027 bordeaux rood 
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Breinld. nr.: 4 en 4½ 

Breinld. zonder knop nr.: 4½ 

Kwaliteit: Mayflower 1 class, 75% superwash wol, 25% nylon, 210 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 19 st. en 26 nld. Met dubbel garen en breinld. nr. 4½ = 10 x 10 cm. 
 

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

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

De trui wordt met dubbele draad gebreid, 1 draad van elke kleur. 

Achterpand: 

Zet 101(105)109(113)117(121) st. op met breinld. nr. 4 en brei 6 cm. boord als volgt: 1 kantst. 1 av., * 1 r., 

av., herhalen vanaf* de nld. uit. Brei verder met breinld. nr. 4½ in tricotst. tot een hoogte van 

44(45)46(47)48(49) cm. en kant voor de armsgaten aan beide zijden in elke 2de nld.  2 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st. 

af = 83(87)91(95)99(103) st. Brei tot een armsgathoogte van 20(21)22(23)24(25) cm. en kant voor de hals 

de middelste 27(29)31(33)35(37) st. af. Brei elk deel apart verder en kant aan beide halszijde(n) in elke 2 de 

nld. 1 x 2 en 1 x 1 st.af. Bij een armsgathoogte van 22(23)24(25)26(27) cm. de resterende 

25(26)27(28)29(30) st. van de schouder(s) op een hulpnld. nemen. 

Voorpand: 

Breien zoals beschreven staat ap. tot een armsgathoogte van 15(16)17(18)19(20) cm. en de middelste 

15(16)17(19)21(23) st. afkanten voor de hals. Brei elk deel apart verder en kant aan beide halszijden in elke 

2de nld. 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st. af. Bij een armsgathoogte van 22(23)24(25)26(27) cm. Voor de 

schouders de resterende 25(26)27(28)29(30) st. van het ap en vp samenbreien en afkanten. (= 1 st. van de 

hulpnld en 1 st. van de breinld. samen breien en daarna afkanten). 

Mouwen:  

Zet 53(53)57(57)61(61) st. op met breinld. nr. 4 en brei 6 cm. boordst., zoals beschreven ap. Brei verder in 

tricotst. met breinld. nr. 4½ en meerder in elke 6de nld. aan beide zijden 1 st., 15 keer = 83(83)87(87)91(91) 

st. Bij een mouwlengte van 48(48)49(49)50(50) cm. voor de mouwkop aan beide zijden in elke 2de nld.  

1 x 3, 12(12)13(13)14(14) x 2 en 2 x 3 st. afkanten. Kant de resterende 17 st. in een keer losjes af. Brei nog 

een mouw. 

Capuchon: 

Neem voor de capuchon recht breiend de steken op langs de hals, begin mv en neem 21(22)23(24)25(26) st 

totaan de schoudernaad. Langs de achterhals 37(39)41(43)45(47) st. opnemen en langs de andere zijde van 

het vp. 21(22)23(24)25(26) st. opnemen totaan mv. (dit aantal is inkl. de st. van de hulpnld.) = totaal 

79(83)87(91)95(99) st. Brei de 1ste nld av. en zet aan het einde van de nld. 6 st. op. Brei r. terug en zet aan 



het einde van de nld. 6 st. op. Er zijn nu 91(95)99(103)107(111) st. Brei 1 nld. av. terug en meerder bij de 

volgende nld. recht 19 st. verdeeld over de nld. = 110(114)118(122)126(130) st. Brei 32 cm.  in tricot st.  

Bij de volgende nld. recht tot het midden breien = 55(57)59(61)63(65) st. Leg de capuchon met de rechte 

steken/zijden op elkaar en brei de top recht samen en kant de st. af.  (=1 st. van elke nld. recht 

samenbreien en afkanten) Vouw de rand van de capuchon naar binnen bij de 3de en 4de st. zodat er een 

boordrand ontstaat voor het koord. Naai de boordrand rondom de capuchon vast met een elstichesteek en 

laat de onderkant(en) open voor de koordingang. Brei een koord op 2 breinld. zonder knop nr. 4½ als volgt: 

Zet 4 st. op * brei de 4 st. recht, draai het werkniet, maar schuif de st. terug naar de andere zijde van de 

breinld., de draad achter langs halen en herhalen vanaf* Als het koord ca 100 – 120 cm. lang is alle st. losjes 

afkanten. Trek onder het breien van het koord het koord in model zodat het evenredig gedraaid wordt. 

Hecht de draden af en rijg het koord door de boordrand van de capuchon met een veiligheidsspeld. Bind 

een knoopje in de einden van het koord. 

 

Naai de mouwen in de trui en naai de zijnaden van de mouwen en de panden dicht. 

 



H1710 – Jongenstrui met capuchon Mayflower 1 class. 

Maten:      4     (6)       8      (10)      12   (14) 

Bovenwijdte in cm.:     66    (70)      75      (78)      86   (90) 

Lengte in cm.:     43    (47)      49      (52)      57   (60) 

Kleur: 2082 wijnrood, ben. aant.: 
           2027 bordeaux rood 
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Breinld. nr.: 4 en 4½ 

Breinld. zonder knop nr.: 4½ 

Kwaliteit: Mayflower 1 class, 75% superwash wol, 25% nylon, 210 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 19 st. en 26 nld. Met dubbel garen en breinld. nr. 4½ = 10 x 10 cm. 
 

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

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

De trui wordt met dubbele draad gebreid, 1 draad van elke kleur. 

Achterpand: 

Zet 63(67)71(75)81(85) st. op met breinld. nr. 4 en brei 4(4)4(5)5(5) cm. boord als volgt: 1 kantst. 1 av., * 1 

r., av., herhalen vanaf* de nld. uit. Brei verder met breinld. nr. 4½ in tricotst. tot een hoogte van 

26(29)30(32)36(38) cm. en kant voor de armsgaten aan beide zijden in elke 2de nld. 1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st. af 

= 51(55)59(63)69(73) st. Brei tot een armsgathoogte van15(16)17(18)19(20) cm. en kant voor de hals de 

middelste 21(21)23(23)25(25) st. af. Brei elk deel apart verder en kant aan beide halszijden in elke 2 de nld. 

1 x 2 en 1 x 1 st. af.Bij een armsgathoogte van 17(18)19(20)21(22) cm. de resterende 12(14)15(17)19(21) st. 

van de schouder(s) op een hulpnld. nemen. 

Voorpand: 

Breien zoals beschreven staat ap. tot een armsgathoogte van 12(13)14(15)16(17) cm. en de middelste 

7(7)9(9)11(11) st. afkanten voor de hals. Brei elk deel apart verder en kant aan beide halszijden in elke 2de 

nld. 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st. af. Bij een armsgathoogte van 17(18)19(22)21(22) cm. De resterende st. 

voor de schouders 12(14)15(17)19(21)st. van het ap en vp samenbreien en afkanten. (= 1 st. van de hulpnld 

en 1 st. van de breinld. samen breien en daarna afkanten). 

Mouwen:  

Zet 34(36)38(40)44(48) st. op met breinld. nr. 4 en brei 4(4)4(5)5(5) cm. boordst., zoals beschreven ap. Brei 

verder in tricotst. met breinld. nr. 4½ en meerder in elke 6de nld. aan beide zijden 1 st., 9(10)11(12)12(12) 

keer = 52(56)60(64)68(72) st. Bij een mouwlengte van 26(29)30(36)38(43) cm. voor de mouwkop aan beide 

zijden in elke 2de nld.  

1 x 3, 8(9)10(11)12(13) x 2 en 1 x 3 st. afkanten. Kant de resterende 8 st. in een keer losjes af. Brei nog een 

mouw. 

Capuchon: 

Neem voor de capuchon recht breiend de steken op langs de hals, begin mv en neem 18(18)19(19)20(20) st 

totaan de schoudernaad. Langs de achterhals 29(29)31(31)33(33) st. opnemen en langs de andere zijde van 

het vp. 18(18)19(19)20(20) st. opnemen totaan mv. (dit aantal is inkl. de st. van de hulpnld.) = totaal 



65(65)69(69)73(73) st. Brei de 1ste nld av. en zet aan het einde van de nld. 6 st. op. Brei r. terug en zet aan 

het einde van de nld. 6 st. op. Er zijn nu 77(77)81(81)85(85) st. Brei 1 nld. av. terug en meerder bij de 

volgende nld. recht 7(9)11(13)15(17) st. verdeeld over de nld. = 84(86)92(94)100(102) st. Brei 

25(25)27(27)29(29) cm.  in tricot st.  

Bij de volgende nld. recht tot het midden breien = 42(43)46(47)50(51) st. Leg de capuchon met de rechte 

steken/zijden op elkaar en brei de top recht samen en kant de st. af.  (=1 st. van elke nld. recht 

samenbreien en afkanten) Vouw de rand van de capuchon naar binnen bij de 3de en 4de st. zodat er een 

boordrand ontstaat voor het koord. Naai de boordrand rondom de capuchon vast met een elstichesteek en 

laat de onderkant(en) open voor de koordingang. Brei een koord op 2 breinld. zonder knop nr. 4½ als volgt: 

Zet 4 st. op * brei de 4 st. recht, draai het werkniet, maar schuif de st. terug naar de andere zijde van de 

breinld., de draad achter langs halen en herhalen vanaf* Als het koord ca 80 - 100 cm. lang is alle st. losjes 

afkanten. Trek onder het breien van het koord het koord in model zodat het evenredig gedraaid wordt. 

Hecht de draden af en rijg het koord door de boordrand van de capuchon met een veiligheidsspeld. Bind 

een knoopje in beide einden van het koord. 

 

Naai de mouwen in de trui en naai de zijnaden van de mouwen en de panden dicht. 

 


