


H1716 – Herentrui zwart, blauw, wit Mayflower Easy Care Classic. 

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

Borstwijdte in cm.:     95    (105)      115     (125)      135    (145) 

Lengte in cm.:     73     (75)       77      (79)       81     (83) 

Kleur: 220 zwart          ben. aant.: 
           209 marineblauw 
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Breinld. nr. : 4 

Rondbreinld. nr.: (40 en 60 cm.) 4 

Breinld. zonder knop nr.: 4 

Kwaliteit: Mayflower Easy Care Classic, 100% wol, 106 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 22 st. en 28 nld. = 10 x 10 cm. 
 

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. 

Werkwijze: de trui wordt gebreid in tricotsteek met boorden. 

Bij het rondbreien is het handig om een merkdraad te zetten aan het begin van de ronde(s) 

Achter- en voorpand: 

1: Zet 212(234)256(278)300(322) st. op met rondbreinld. nr. 4 (60 cm.)en kleur 220. Brei 6 cm. boordst. (1 

r. 1 av.). 

Dit geldt voor alle maten.  

2: Brei na de boord met dezelfde kleur verder recht, 18(19)20(21)22(23) cm. LET OP! Hier kunt U de lengte 

van de trui reguleren na wens. 

3: Wissel kleur en brei verder met kl. 209, TIP: bij het wisselen van de kleur wordt de 1ste st. met beide 

kleuren gebr. Brei 11 cm. met elke volgende kleur. Dit geldt voor alle mt. 

4: Wissel kleur en brei verder met kl. 210 (zie bovengenoemde tip). 

5: Wissel kleur en brei verder met kl. 202 (zie bovengenoemde tip). Brei tot een hoogte van 

49(50)51(52)53(54) cm. en deel het werk in ap en vp. beide delen evenveel st. Vanaf hier heen en terug 

breien in tricotst. (r. heen av. terug) 

6: Rugpand: Brei verder met kl. 202. Brei 2 r. 2r. samenbreien en brei de nld uit tot er 4 st. op de nld over 

zijn 2 gedr. r. samenbreien en sluit af met 2 r. Brei av. terug. Deze mindering 8 keer herhalen. Dit geldt voor 

alle mt. Vergeet niet om kleur te wisselen, verder breien met kl. 201. 

7:  Na de 8 keer minderen verder breien tot een armsgathoogte van 23(24)25(26)27(28) cm. 

8: Kant voor de hals de middelste 32(34)36(38)40(43) st. af en brei elk deel apart verder. Kant aan de 

halszijde 1 x 2 st. af. Geldt voor alle mt. Kant de resterende st. van de schouder losjes af. 



9: Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

10: Voorpand: Breien zoals beschreven staat ap. tot een armsgathoogte van 18(19)20(21)22(23) cm. Kant 

de middelste 24(26)28(30)32(34) st. af voor de hals. Brei elk deel apart verder en kant in elke 2de nld. aan 

de halszijde 2 x 2 en  2 x 1 st. af. Geldt voor alle mt. Brei verder tot het vp. dezelfde lengte heeft als ap. Kant 

de resterende st. losjes af. 

11: Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Mouwen: 

1: Zet 38(40)42(44)46(48) st. op met breinld. nr. 4 zonder knop (sokkenbreinld.) en kl. 220. Brei rond. Brei 6 

cm. boordst. (1 r 1 av.). Dit gledt voor alle mt. 

2: Brei verder met dezelfde kleur in r. en meerder in de 1ste nld. verdeeld 4 st. Geldt voor alle mt. Meerder 

in elke 6de nld. aan het begin en einde van de ronde 1 st. tot 82(84)86(88)90(92) st. LET OP: met kl. 220 kunt 

U de gewenste mouwlengte reguleren. De kleuren 209, 210 en 202 hebben dezelfde lengte als het ap. en 

vp. 

3: Brei met kl. 202 tot dezelfde lengte als daar waar in de panden de armsgaten beginnen. Hierna heen en 

terug breien in tricotst.  

4: Minder nu 8 keer zoals beschreven staat bij het ap. 

5: Brei hierna aan het begin van elke nld. 2 st. samen tot er 44(46)48(50)52(54) st. over zijn. Vergeet niet te 

wisselen van kleur! 

6: Kant daarna in elke eerste nld. 3 x 2 en 2 x 4 st. af. Kant de resterende st. losjes af. Dit geldt voor alle mt. 

7: Brei nog een mouw. 

Afwerking: 

1: Naai de schoudernaden samen en zet de mouwen in. 

2: Neem met rondbreinld.nr. 4 (40cm) 104(106)108(110)112(114) st. op voor de hals en brei 6 cm. boordst. 

(1 r. 1 av.). Kant alle st. losjes af. Geldt voor alle mt. 

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

4: Hecht alle draden af. Maar de trui vochtig en trek voorzichtig in model. 


