


H1714 – Herentrui met kabel Mayflower Easy Care Big 

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

Bovenwijdte in cm.:     110    (114)    118    (122)     126   (130) 

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

Kleur: 151 bruin,        ben. aant.:      15     (16)     17     (18)      19    (20) 

Breinld.: Rondbreinld. Nr. 4½ en 5, gewone breinld. nr. 4½ en 5, korte 
rondbreinld. nr. 4½ voor de col. Kabelnld. 

Kwaliteit: Mayflower Easy Care Big, 100% wol, 85 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 18 st. en 24 nld. in tricotst. met breinld. nr. 5 = 10 x 10 cm  
Kabel: 4 cm. breed 

 

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

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

1 st. meerderen: Neem de draad tussen 2 st. op en brei deze gedraaid. 

Kabel: Beginnen over 2 + 6 + 2 st. Bij de 1 nld. 3 st. meerderen, zodat er  2 + 9 + 2 st. gebreid worden. 

1ste nld.: 2 av., 1 r., 1 st. meerderen. 2 r., 1 st. meerd., 2 r., 1 st. meerd., 1 r., 2 av.  

2de tot 6de nld.: Brei zoals de st. zich voordoen. (dwz. op de goede (rechte) kant 2 av. 9 r. 2 av.) 

7de nld.: 2 av., neem 3 st. op de kabelnld. achter het werk, brei 3 st. r., brei de 3 st. van de kabelnld. r.  

Sluit met 3 r. 2 av. 

8ste tot 12de nld.: Brei zoals de st. zich voordoen. 

13de nld.:  2 av., 3 r., neem 3 st. op de kabelnld. voor het werk, brei 3 st. r., brei de 3 st. van de kabelnld. r. 

Sluit met 2 av. 

14de tot 18de nld.: Brei zoals de st. zich voordoen. 

Herhalen vanaf nld. 7 

Achterpand: 

Zet 102(106)110(112)116(120) st. op met breinld. nr. 4½ en brei 6 cm. dubbele boordst. als volgt: 

1 kantst. 1(1)1(0)1(1) av., *2r. 2 av. herhalen vanaf* en de nld. afsluiten met 2 r, 1(1)1(0)1(1) av., 1 kantst. 

Brei verder met breinld. nr. 5 in tricotst., brei 46(48)50(51)53(55) st. en dan 10 st. voor de kabel zoals 

hierboven beschreven is en dan de resterende 46(48)50(51)53(55) st. van de nld. Na deze 1ste nld zijn er 

105(109)113(115)119(123) st. op de nld. (omdat er gemeerderd is voor de kabel middenachter). 

Brei tot een hoogte van 44(45)46(47)48(49) cm. en kant aan beide zijden voor het armsgat in elke 2de nld. 1 

x 4, 1 x 3,1 x 2 en 3 x 1 st. af = 81(85)89(91)95(99) st. Brei tot een armsgathoogte van 20(21)22(23)24(25) 

cm. en neem de middelste 25(26)27(27)28(29) st. op een hulpnld. Brei elk deel apart verder en kant aan de 

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

25(26)27(27)28(29) st. van de schouder op een hulpnld. zetten. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 



Voorpand: 

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

11(13)15(17)19(21) st. op een hulpnld. Brei elk deel apart verder en kant aan de halszijde 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.  de resterende 

25(26)27(27)28(39)st. van de schouder samen breien met die van het ap. Leg de goede kanten naar binnen 

en brei 1 st. van elke nld., kant deze af. (brei de andere zijde in spiegelbeeld) 

Mouwen: (over het midden van de mouw wordt een kabel gebreid) 

Zet 50(52)54(56)58(60) st. op met breinld.nr. 4½ en brei 6 cm. dubbele boordst. als volgt: 1 kantst., 

1(0)1(0)1(0) r., * 2 av 2 r. herhalen vanaf* en de nld. afsluiten met2av., 1(0)1(0)1(0) r. en 1 kantst. 

Brei verder met breinld. nr. 5 in tricotst., brei 20(321)22(23)24(25) st. en dan 10 st. voor de kabel zoals 

hierboven beschreven is endan de resterende 20(21)22(23)24(25) st. Na deze 1ste nld. zijn er 

53(55)57(59)61(63) st. op de nld. (omdat er gemeerderd is voor de kabel op het midden van de mouw). 

Meerder aan beide zijden 1 st. wisselend in elke 4de en 6de nld., 17 keer = 87(89)91(93)95(97) st. Bij een 

mouwlengte van 48(48)49(49)50(50) cm. voor de mouwkop aan beide zijdenin  elke 2de nld. 1 x 

4(5)4(5)4(5), 2 x 3, 9(9)10(10)11(11) x 2 st. afkanten = 31 st. Kant de resterende st. losjes af. Brei nog een 

mouw. 

Col: 

Neem met de korte rondbreinld. nr. 4½ de steken recht breiend op langs de hals. Begin bij de 

linkerschouder 20 + 11(13)15(17)19(21) (van de hulpnld.) + 20 st. langs de voorhals en neem langs de 

achterhals 6 + 25(26)27(27)28(29) (van de hulpnld.) + 6 st. op = totaal 88(92)96(100)104(108) st.  

Brei rond in dubbele boordst. tot een hoogte van 22 cm., kant alle st. losjes af. 

Afwerking: 

Naai de mouwen in de trui. Naai de zijnaden van de mouwen samen en zijnade van de panden samen. 


