


1637 – Trui met streepeffekt Mayflower Alpaca Touch. 

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

Borstwijdte:      92    (102)     112     (122)     132   (142) 

Lengte in cm.:      64     (66)      68      (70)      72    (74) 

Kleur: 08 d. olijf       ben. aant: 
            09 olijf 
            04 kerrygeel 

      3 
      3 
      2 

     (3) 
     (3) 
     (2) 

      4 
      4 
      3 

      (5) 
      (5) 
      (3) 

      5 
      5 
      4 

    (6) 
    (6) 
    (4) 

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

2½ en 3 
2½ 

Breinld. zonder knop: 2½ en 3 (sokkenbreinld.) 

Kwaliteit: Mayflower Alpaca Touch, 25%  wol, 15% alpaka, 60% acryl 
185 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 30 st. en 40 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. Maak daarna het proeflapje vochtig 

en trek voorzichtig in model. 

Werkwijze:                                                                                                                                                                                      

De trui is gebreid met 3 kleuren en een streepeffekt door kleurwisseling. 

Kleurwisseling:                                                                                                                                                                                                                            

1 nld: olijf (kerrygeel)                                                                                                                                                              

2 nld: d. olijf (olijf)                                                                                                                                                                                  

3 nld: olijf (kerrygeel)                                                                                                                                                                     

4 nld: d. olijf (olijf)                                                                                                                                                                                                

5 nld: olijf (kerrygeel)                                                                                                                                                                             

6 nld: d. olijf (olijf)                                                                                                                                                                    

7 nld: olijf (kerrygeel)                                                                                                                                                               

8 nld: d. olijf (olijf)                                                                                                                                                                    

9 nld: olijf (kerrygeel)                                                                                                                                                               

10 nld: als nld. 9                                                                                                                                                                             

11 nld: d. olijf (olijf)                                                                                                                                                                        

12 nld: olijf (kerrygeel)                                                                                                                                                          

13 nld: als nld. 12                                                                                                                                                                                      

14 nld: als nld. 12                                                                                                                                                                            

15 nld: d. olijf (olijf)                                                                                                                                                                        

16 nld: olijf (kerrygeel)                                                                                                                                                                      

17 nld: als nld. 16                                                                                                                                                                                      

18 nld: als nld. 16                                                                                                                                                                               

19 nld: als nld. 16                                                                                                                                                                   

20 nld: d. olijf (olijf)                                                                                                                                                                            

De kleuren tussen haakjes is de tweede kleurwisseling.                                                                                     

 



Achter- en voorpand:                                                                                                                                                                                

1: Zet 240(270)300(330)360(390) st. op met rondbreinld. nr. 2½ en kleur 08 (d. olijf) en brei 6 cm. boordst. 

1 r., 1 av. Geldt voor alle mt.                                                                                                                                                         

2: Brei verder met rondbreinld. nr. 3 en brei 16(16½)17(17½)18(18½) cm. tricotst. (=recht rond).                                

3: Brei het streepeffekt met d. olijf en olijf zoals hierboven beschreven en brei daarna 

16(16½)17(17½)18(18½) cm. met kleur 09 (olijf).                                                                                                                     

4: In de laatste ronde, werk opdelen in ap. en vp. en aan beide zijden 8 st. afkanten voor de armsgaten. 

Geldt voor alle mt.                                                                                                                                                                             

5: Laat het werk rusten. 

Mouwen:                                                                                                                                                                                        

1: Zet 44(46)48(50)52(54) st. op met de sokkenbreinld. nr. 2½ en kleur 08 (d. olijf). Brei 6 cm. boordst. 1 r., 

1 av. Geldt voor alle mt.                                                                                                                                                                    

2: Brei verder met sokkenbreinld. nr. 3 en meerder in de eerste ronde evenredig verdeeld over de nld. 8 st. 

Geldt voor alle mt.                                                                                                                                                                       

3: Brei verder in tricotst. (= recht rond) zet een markeerdr. en meerder in elke 6de ronde 1 st. aan beide 

zijden van de markeerdr. Geldt voor alle mt.                                                                                                                             

4: De mouw kan gereguleerd worden in de lengte in dit deel, de volgende kleur moet passen met de olijf 

strepen van de trui, dus brei met d. olijf tot de gewenste mouwlengte.                                                                            

5: Brei hierna het streepeffekt met olijf en ga door met meerderen in elke 6de ronde tot 

100(102)104(106)108(110) st.                                                                                                                                                         

6: Brei met kleur olijf dezelfde lengte als bij de panden.                                                                                                         

7: Kant 4 st. af aan het begin en einde van de ronde.                                                                                                             

8: Laat het werk rusten.                                                                                                                                                                

9: Brei nog een mouw. 

Samenbreien voor de raglan:                                                                                                                                                     

1: Begin met een arm, ap. een arm en vp.  Denk aan het streepeffekt in kerrygeel! Ga door met kerrygeel.       

2: In elke 2de ronde minderen voor de raglan als volgt: op de mouw 1 r., 2 r. samen, brei r. tot er 3 st. over 

zijn, brei 2 gedr. r. samen en 1 r. brei op dezelfde manier verder over het ap. en de andere mouw en vp.     

3: Doorgaan tot er 30(32)34(36)38(40) keer geminderd is voor de raglan.                                                                         

4: Zet de middelste 22(25)28(31)34(37) st. van het vp. op een hulpnld.(stekenhouder) en brei heen en 

terug. Let op: de raglanmindering is op de goede/voorzijde.                                                                                                                                                                

5: Zet aan beide zijden nogmaals 1 st. op de hulpnld. en ga door met de mindering voor de raglan tot alle st. 

van het vp. gebruikt zijn. Geldt voor alle mt.                                                                                                                                      

6: Brei verder met rondbreinld. nr. 2½ (40 cm.) en brei boordst. 1 r., 1 av. en reguleer in de eerste ronde tot 

112(115)120(124)128(132) st. Brei 5 cm. boordst. kant losjes af. Geldt voor alle mt. 

Afwerking:                                                                                                                                                                                       

1: Naai de opening van de armsgaten samen.                                                                                                                              

2: Vouw de halsboord om naar binnen en naai deze vast.                                                                                                     

3: Hecht de draden af. Maak de trui vochtig en trek voorzichtig in model. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 


