


H1719 – Herentrui in marineblauw en kerriegeel Mayflower Easy Care Big. 

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

Bovenwijdte in cm.:     100     (104)      106     (110)     114   (118) 

Lengte in cm.:      66      (66)       70      (70)      74    (74) 

Kleur: 109 marineblauw 
            184 kerriegeel 
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Breinld. nr.: 4½ en 5 

Rondbreinld. nr.: 4½ en 5 

Rondbreinld. nr.: (40 cm.) 4½ voor de col 

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

Stekenverhouding: 18 st. en 26 nld. met breinld. nr. 5 in tricotst. = 10 x 10 cm. 
 

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

Achter- en voorpand: 

Zet 180(188)194(202)208(216) st. op met rondbreinld nr. 4½ en brei rond met kl. geel in dubbele boordst. 

(2 r. 2 av.) 12 rondes. Brei verder met rondbreinld. nr. 5 en brei recht rond. Zet een markeerdr. aan het 

begin van de ronde. Brei 14(14)16(16)18(18) rondes, wissel kleur en brei verder met blauw 

26(26)28(28)30(30) rondes, 8 rondes geel, 20 rondes blauw, 20 rondes geel, 8 rondes blauw en 8 rondes 

geel. Het werk is nu 44(44)46(46)48(48) cm. Deel in 2 gelijke delen ap. en vp.  = 90(94)97(101)104(108) st. 

per pand. 

Achterpand: 

Brei heen en terug verder in tricotst. en kleur blauw. Kant in elke 2de nld. aan beide zijden voor de 

armsgaten 1 x 3, 1 x 2 en 4 x 1 st. af. = 72(76)79(83)86(90) st. Bij een armsgathoogte van 

22(23)24(25)26(27) cm. de middelste 26(28)29(31)32(34) st. op een hulpnld. zetten. Elk deel apart verder 

breien en aan de hals zijde in elke 2de nld. 1 x 2 en 1 x 1 st. afkanten. Tevens met de eerste afkanting voor 

de hals, afkanten voor de schouders in elke 2de nld. aan de zijde van het armsgat 2 x 7 en 1 x 6 (3 x 7) 1 x 8 

en 2 x 7 (2 x 8 en 1 x 7) 3 x 8 (1 x 9 en 2 x 8) st. afkanten. Kant de resterende st. losjes af. Brei de andere 

zijde in spiegelbeeld. 

Voorpand: 

Breien zoals de rug maar tot een armsgathoogte van 17(18)19(20)21(22) cm. Zet de middelste 

12(14)15(17)18(20) st. op een hulpnld. en 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. Als de armsgatlengte van vp. evenlang is als ap. afkanten voor de schouders 

op dezelfde manier als bij ap. beschreven staat. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Mouwen: 

Zet 50(50)50(54)54(54) st. op met breinld. nr. 4½ en kleur blauw. Brei heen en terug in dubbels boordst. als 

volgt: 1 kantst., 1 av.,*2 r. en 2 av. vanaf* herhalen en afsluiten met 2 r., 1 av. en 1 kantst. 12 nld. breien en 

dan verder breien in tricotst. en breinld. nr. 5. Meerder in elke 6de nld. 1 st. aan beide zijden 14 keer = 

78(78)78(82)82(82) st. Tevens bij een mouwlengte van 38(38)39(39)40(40) cm kleur wisselen en verder 

breien met geel, 8 cm. = 20 nld. daarna wisselen en mouw afbreien met blauw en tevens afkanten voor de 



mouwkop aan beide zijden in elke 2de nld. 1 x 3, 1 x 2, 15(16)17(18)19(20) x 1, 3 x 2 en 2 x 3 st. Kant de 

resterende 14(12)10(12)10(8) st. losjes af. Brei nog een mouw. 

 

Naai de schoudernaden samen. 

Col: 

Neem met de korte rondbreinld. nr. 4½ en kleur blauw langs de halszijde (en de st. van de hulpnld.) 

100(104)108(108)112(116) st. op. Brei rond in dubbele boordst. (2 r. 2 av.) 16 cm. of een door U gewenste 

hoogte. Kant alle st. losjes af zoals ze zich voordoen. 

 

Naai de zijnaden van de mouwen samen en zet de mouwen in de trui. 

 


