


1660 – Gestreepte trui met V-hals Mayflower 1 class. 

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

Borstwijdte in cm:      90    (100)      110    (120)    130    (140) 

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

Kleur: 2008 lila         ben. aant:       3 
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Rondbreinld.  (60 cm.) 2½ en 3 

Sokkenbreinld: 2½ en 3 

Kwaliteit: Mayflower 1 class, 75% superwash wol en 25% nylon, 210 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 26 st. en 28 nld. = 10 x 10 cm. 

 

Voor het mooiste resultaat, aanbevelen wij professionele haak- en breinaalden van Knit Pro. 

Tip: 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 gesteepte V-halstrui wordt in tricotsteek gebreid met boorden. 

Strepen: 

Kleurnr. 2028: 6 cm. = 22 nld.                                                                                                                                              

Kleurnr. 2020: 2 cm. = 7 nld.                                                                                                                                                 

Kleurnr. 2008: 2 cm. = 7 nld.                                                                                                                                                    

Kleurnr. 2020: 3 cm. = 11 nld.                                                                                                                                           

Kleurnr. 2028: 2 cm. = 7 nld                                                                                                                                              . 

Kleurnr. 2020: 2 cm. = 7 nld.                                                                                                                                             

Kleurnr. 2008. 6 cm. = 22 nld.                                                                                                                                                    

Deze strepen herhalen. 

Achter- en voorpand: 

1: Zet 230(256)282(308)334(360) st. op met rondbreinld. (60 cm.) nr. 2½ en kleur 2008. Brei 6 cm. boordst. 

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

2: Brei verder met rondbreinld. (60 cm.) nr. 3 en in tricotsteek (= r. rond) en brei de strepen zoals hierboven 

beschreven tot het werk een lengte heeft van 43(44)45(46)47(48) cm.                                                                                    

3: Deel het werk in twee gelijke delen en zet een markeerdr. in beide zijden. Kant in de volgende ronde 4 st. 

af voor de armsgaten, voor en na de markeerdr. en zet op het vp. de middelste 3 st. op een 

veiligheidsspeld. Geldt voor alle mt. Laat het werk rusten. 

Mouwen: 

1: Zet 44(46)48(50)52(54) st. op met sokkenbreinld. nr. 2½ en kleur 2008. Brei 6 cm. boordst. 1 r., 1 av. 

Geldt voor alle mt.                                                                                                                                                                          

2: LET OP! de strepen van de mouwen moeten eindigen met dezelfde kleur als die van de panden, de 

strepen moeten na de boord evt. gereguleerd worden, meet uit hoelang U mouw moet worden en begin 

met de strepen zodat deze passen met de mouwlengte die U wenst. 



3: Brei verder met sokkenbreinld. nr. 3, brei r. rond en meerder evenredig verdeel in de 1ste ronde tot 

54(56)58(60)62(64) st. Meerder hierna in elke 6de ronde aan het begin en einde van de ronde 1 st. tot 

102(104)106(108)110(112) st.                                                                                                                                                    

4: Brei tot een mouwlengte van 53(54)55(56)57(58) cm. of de door U gewenste lengte.                                                     

5: Kant 4 st. af, aan het begin en einde van de ronde. LET OP! De mouw moet eindigen met dezelfde kleur 

en streep als de panden. Geldt voor alle mt. Laat het werk rusten.                                                                                   

6: Brei nog een mouw. 

Samenbreien van de raglan: 

1: Begin bij het midden van het vp, een mouw, achterpand, de andere mouw en het andere deel van het 

vp. (Denk eraan de strepen te breien) Er wordt heen en terug gebr. in tricotsteek.                                                                 

2: Op alle nld. r. minderen voor de raglan als volgt: brei het vp. tot er 3 st. over zijn, 2 gedr. r. samenbr., 2 r. 

(= 1 st. van het vp. en 1 st. van de mouw) 2 r. samenbr. Brei verder en minder op deze manier over de 

mouwen en het ap.                                                                                                                                                                       

3: Tevens: 2 st. samenbr. bij de V-hals in elke 4de nld. als volgt: brei 1 st., 2 r. samenbr., doorbr. tot er 3 st. 

over zijn en 2 gedr. r. samenbr. 1 r.                                                                                                                                             

4: Als er 34(36)38(40)42(44) keer geminderd is voor de raglan aan beide zijden van de hals 5 x 4 (5 x 4) 6 x 4 

(6 x 4) 7 x 4 (7 x 4) st. afkanten, vergeet niet om door te minderen voor de raglan, daar waar het kan. 

(vergeet de strepen niet). Laat het werk rusten. 

Afwerking: 

1: Neem met rondbreinld. (60 cm.) nr. 2½ de steken op voor de halsboord, langs ap. en zorg dat er aan 

beide zijden van de V-hals evenveel st. opgenomen worden, neem ook de st. van de veiligheidsspeld op. 

Totaal 190(200)210(220)230(240) st.                                                                                                                                              

2: Brei 4 cm. boordst. 1 r., 1 av. De 3 middelste st. van mv. worden recht gebr. Brei in elke 2de ronde 2 st. r. 

samen aan de beide zijden van de middelste 3 st. op middenvoor. LET OP! de st. moeten aan beide zijden 

hetzelfde zijn in elke ronde, dus recht of averecht.                                                                                                                 

3: Kant af zoals de st. zich voordoen.                                                                                                                                                   

4: Naai de opening onder de armen dicht.                                                                                                                                 

5: Hecht de draden af en maak de trui vochtig en trek voorzichtig in model. 

               


