


1664 – Trui met vleermuismouwen Mayflower Easy Care Classic. 

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

Borstwijdte in cm. (is gemeten voor 
de meerderingen van de 
vleermuismouw) 

     90    (100)    112   (122)     134    (144) 

Lengte in cm:      60     (61)     62    (63)      64     (65) 

Kleur: 299 donker aquamarine      11     (12)     12    (13)      13     (14) 

Breinld.: 4 

Rondbreinld.: 4 

Sokkenbreinld.: 4 

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

Stekenverhouding: 21 st.en 28 nld. = 10 x 10 cm. 

 

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

De trui wordt aan 1 stuk gebreid en begint bij de onderkant van het ap. en eindigt bij de onderkant van het 

vp. De meerderingen en opzetten van st. voor de vleermuismouw wordt gedaan aan het begin en eind van 

de recht gebreide nld. Later worden de boorden gebreid. 

Werkwijze: 

1: Zet 94(104)116(126)138(148) st. op met breinld. nr. 4 en brei 16 cm. Geldt voor alle mt.                                                               

2: Meerder hierna 1 st. aan beide zijden in elke 6de nld. 3 keer, elke 4de nld. 7 keer en elke 2de nld. 5 keer. 

Geldt voor alle mt. Brei verder op de rondbreinld., nu er veel st. komen.                                                                           

3: Zet 3 st. op in beide zijden aan het einde van de nld. 5 keer, hierna 5 st. 11 keer. Geldt voor alle mt.                      

4: Brei tot de onderkant van de mouw 11(12)13(14)15(16) cm. is.                                                                                     

5: Deel het aantal st. in twee gelijke delen en zet een markeerdraad (dit is het midden van de nek) Geldt 

voor alle mt.                                                                                                                                                                                      

6: Kant de middelste 30(30)32(32)34(34) st. af voor de halsuitsnijding en brei elk deel apart verder. Kant 

aan de halszijde 1 x 2 st. af. (Geld voor alle maten). Brei 4(4)5(5)6(6) cm. door.                                                                               

7: Zet aan de halszijde 2 x 1 en 1 x 3 st. op en laat het werk rusten. Geldt voor alle mt.                                                 

8: Brei de andere zijde op dezelfde manier maar nu in spiegelbeeld.                                                                                     

9: Zet 24(24)26(26)28(28) st. op middenvoor en brei nu verder over alle steken tot de onderkant van de 

mouw 22(22)24(24)26(26) cm. is.                                                                                                                                              

10: Kant nu hetzelfde aantal st. af dan dat er gemeerderd is, zie punt 2 en 3, begin met 5 steken 11 keer, 3 

steken...enz.                                                                                                                                                                                   

11: Brei 16 cm. en kant losjes af. Geldt voor alle mt. 

Afwerking: 

1: Naai de zijnaden samen en over de wijdte van de mouwen.                                                                                               

2: Neem met sokkenbreinld. nr. 4,  84(88)92(96)100(104) st. op langs de halslijn, begin en eindig mv., zodat 

er een opening komt mv. Brei 5 cm. boordst. (1 r., 1 av.) Geldt voor alle mt. Kant de st. af zoals ze zich 

voordoen. Naai 2 cm. samen mv. zodat de opening mv. 3 cm. wordt.                                                                                  



3: Neem 94(104)116(126)138(148) st. op langs de onderkant en brei 6 cm. boordst. (1 r., 1 av.) Geldt voor 

alle mt.                                                                                                                                                                                             

4: Neem met de sokkenbreinld. 34(36)38(40)42(44) st. op langs de onderkant van de mouw voor de 

mouwboord. Begin en eindig bij de zomen, daar waar de manchet op blijft. Brei tricotsteek met een 

boordsteek tot laatst.                                                                                                                                                                        

5: Brei 3 nld. tricotst. en meerder in elke 3de st. (past niet helemaal in alle maten) Brei 1 nld. en meerder nu 

weer in elke 3de st. Brei 7 nld. en meerder in elke 6de st. Brei 2 nld. en brei 2 cm. boordst (1 r., 1 av.) Geldt 

voor alle mt.                                                                                                                                                                                     

6: Naai de manchetten samen ca. 3 cm. van de mouwzijde en totaan de boorden.                                                                                                                  

7: Zet voor alle banden 10 st. op en brei boordst. 81 r., 1 av.) Brei 44(45)46(47)48(49) cm. en kant af zoals 

de st. zich voordoen. Brei nog een band.                                                                                                                                  

8: Naai het midden van de banden vast op de naden van de manchetten, zodat de banden even lang zijn 

aan beide zijden.                                                                                                                                                                             

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


