


1624 – Damestrui met gaatjespatroon Mayflower Sky 

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

Bovenwijdte in cm.:       120  (120)    120   (133)    133  (133) 

Lengte in cm.:        63   (65)     67    (69)     71   (73) 

Kleur: huidskl.     Benodigd aantal:        13   (13)     14    (14)     15   (15) 

Breinld nr.: 8 en 9 

Rondbreinld. nr.: (80 cm.) 
Rondbreinld. nr.: (40 cm.) 

8 en 9 
8 voor de hals 

Kwaliteit: Mayflower Sky, 41% alpaca, 41% wol, 18% nylon ca 150 m pr 50 gr 

Stekenverhouding: 12 st.en 15 ronde in het patr. met dubbele dr. met nld. 9 = 10x10 cm 
 

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

Let op: Deze trui wordt met dubbele draad gebreid. 

Patroon: aantal st. deelbaar door 8 (+1). 

Het patroon wordt over 16 omgangen gebreid volgens onderstaand diagram. 

Achter-en voorpand wordt rond gebreid totaan de mouwen. 

Zet 144(144)144(160(160)160 st. op met dubbele dr. en rondbrei nld. nr. 8, brei 8 rondes met  dubbele 

boordst. (2 r. 2 av.) Brei verder met rondbreinld. nr. 9 en begin met het patroon zoals aangegeven in de 

onderstaande diagram. Het raport van 8 st. 18(18)18(20)20(20) keer herhalen in de ronde. Brei tot een 

hoogte van 40(41)42(43)44(45) cm. Deel nu het werk in 2 gelijke delen ap. en vp. = 72(72)72(80)80(80) st. 

per pand. 

Achterpand: 

Brei verder heen en terug met het patroon en kant voor het armsgat in de 1ste nld. 1 x 5 st. aan de 

rechterzijde en 1 x 4 st. aan de linkerzijde af = 63(63)63(71)71(71) st. Daarna elke 2de nld.  aan beide kanten    

1 x 3, 1 x 2, en 3 x 1 afkanten = 47(47)47(55)55(55) st. Brei verder tot een hoogte van 62(63)64(65)66(67) 

cm., zet de middelste 15(15)15(19)19(19) st. op een hulpnld. Brei elke zijde voor zich verder en kant aan de 

halszijde(n) in elke 2de  nld. 1 x2 en 1 x 1 st. af. Zet de resterende 13(13)13(15)15(15) st. op een hulpnld. 

voor de schouder(s). 

Voorpand: 

Brei verder heen en terug met het patroon en kant voor het armsgat in de 1ste nld. 1 x 5 st. aan de 

rechterzijde en 1 x 4 st. aan de linkerzijde af = 63(63)63(71)71(71) st. Daarna elke 2de nld. aan beide kanten 

1 x 3, 1 x 2 en 3 x 1 st. afkanten = 47(47)47(55)55(55) st. Brei verder tot een hoogte van 57(58)59(60)61(62) 

cm., zet de middelste 9(9)9(13)13(13) st. op een hulpnld. Brei elke zijde voor zich verder en kant aan de 

halszijde(n) in elke 2de nld. 1 x 3, 1 x2 en 1 x 1 st. af. Als het vp. dezelfde lengte heeft als het ap., de 

schoudernaden samen breien. Goede kanten op elkaar 1 st. van elke nld. breien en afkanten. (beide zijden) 

Mouwen: 

Worden heen en terug gebreid. Zet 30(30)32(32)34(34) st. op met breinld. nr. 8 en dubbele dr. en brei 

dubbele boordst. als volgt: 1 kantst. 1(1)2(2)3(3) av. * 2 r., 2 av., herhalen van* en de nld. sluiten met 2 r. 



1(1)2(2)3(3) av. en 1 kantst. Brei 8 nld. in boordst. Ga verder med breinld. nr. 9 Meerder in de 1ste nld. 5 st. 

verdeelt over de nld. = 35(35)37(37)39(39) st. en begin met het patroon als volgt: 1 kantst., 0(0)1(1)2(2) r. 

dan de 8 st. van het rapport 4 keer breien en afsluiten met de grijze st. van het diagram, 0(0)1(1)2(2) r. en 1 

kantst. Meerder in elke 6de nld. 1 st. aan beide zijden 3 maal, meerder in elke 4de nld. st. aan beide zijden 9 

maal = 59(59)61(61)63(63) st. Bij een mouwlengte van 44(44)45(45)46(46) cm. voor de mouwkap aan beide 

zijden elke 2de nld. 12(12)12(13)13(13) x 2 st. afkanten. Kant daarna de resterende st. af. Brei nog een 

mouw. 

Afwerking: 

Neem voor de hals met de korte rondbreinld. nr. 8 en dubbele dr. vanaf de linkerschouder 12 st. + 

9(9)9(13)13(13) st. + 12 st. + 6 st. + 15(15)15(19)19(19) st. op = 60(60)60(64)64(64) st. Brei rond in dubbele 

boordst., 6 rondes (of een door U gewenste hoogte van de hals). Kant de st. losjes af zoals ze zich 

voordoen. Naai de mouwnaden samen en zet ze in de trui. 

 

 

  

 

1 m glat = 1 st. r. 

1 omslag = 1 omslaan 

strik 2 ret sammen = 2 r. samenbreien 



tag 1 m ret løs af, strik 1 r,  træk den løst aftagne m over = neem 1 st. los af, 1 r. br., haal de afgenomen st. 

over de gebr. st. 

tag 2 m ret sammen løs af, strik 1 r., træk de løst aftagne m over = neem 2 st. los af, 1 r. br., haal de 

afgenomen st. over de gebr. st. 

 


