


H1727 – Herentrui in grijs met zalm  Mayflower Sky Light. 

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

Bovenwijdte in cm:    104    (108)     112    (116)     120    (124) 

Lengte ca. cm:     66     (68)      70     (72)      74     (76) 

Kleur: 102 grijs gemeleerd, ben aant: 
            156 zalm 

     6 
     1 

     (7) 
     (1) 

      7 
      1 

     (8) 
     (1) 

      8 
      1 

     (8) 
     (1) 

Breinld: Rondbreinld. nr. 3½ en 4 (100 cm) (magic loop) of sokkenbreinld. 
nr. 3½ en 4, korte rondbreinld. nr. 3½ voor de halsboord. 

Kwaliteit: Mayflower Sky Light 41% alpaka, 41% wol, 18% nylon, 300 m. pr. 
50 gr. 

Stekenverhouding: 22 st. en 36 nld. In tricotsteeek met breinld.nr. 4 = 10 x 10 

 

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

 

Voor- en achterpand: 

Zet 230(238)248(256)266(274) st. op met breinld. nr. 3½ en kleur grijs. Brei 5 cm. = 18 rondes boordst. 1 r., 

1 av. Zet een markering voor de zijnaden. Brei verder met breinld. nr. 4 en recht rond, brei 34 rondes (9 

cm.) inkl. de boord met kleur grijs. Brei daarna een streep met kleur zalm van 4 rondes (1 cm.). Ga door met 

het breien van de strepen: 34 rondes grijs en 4 rondes zalm. Als het werk een lengte heeft van 

45(46)47(48)49(50) cm. voor de armsgaten als volgt afkanten: in de laatste ronde 5 st. voor de begin 

markering stoppen, kant 10 st. af en brei 105(109)114(118)123(127) st., kant de volgende 10 st. af en brei 

de resterende 105(109)112(118)123(127) st. Laat het werk rusten. 

Mouwen: 

Zet 59(61)63(65)67(69) st. op met rondbreinld. nr. 3½ (magic loop) of met sokkenbreinld. nr. 3½. Brei met 

kl. grijs 5 cm. = 18 rondes boordst. 1 r., 1 av. Brei daarna verder met rondbreinld./sokkenbreinld.nr. 4 recht 

rond. Zet een markering aan het begin van de ronde. Meerder 1 st. aan beide zijden van de markering in 

elke 10de ronde 13 keer = 84(86)88(90)92(94) st. Brei tevens de strepen zoals bij vp./ap. maar begin de 

eerste streep bij een mouwlengte van 13 cm., daarna afwisselend 34 rondes grijs – 4 rondes zalm. Stop met 

de strepen van de mouwen op dezelfde hoogte als met de strepen van het vp./ap. Kant in de laatste ronde 

de eerste 5 en laatste 5 st. af voor het armsgat = 74(76)78(80)82(84) st. over. Brei nog een mouw. 

Raglanpas: 

Zet alle delen op de rondbreinld. nr. 4 = 74(76)78(80)82(84) st. van de mouw, 105(109)114(118)123(127) st. 

van het vp., 74(76)78(80)82(84) st. van de andere mouw en 105(109)114(118)123(127) st. van het ap. = 

totaal 358(370)384(396)410(422) st. Brei recht rond verder en ga door met het breien van de strepen. Zet 

een markering bij de delen. Het is een goed idee om de eerste markering aan te geven in een andere kleur, 

makkelijker te herkennen als begin. Minderen voor de raglan als volgt: *brei de eerste steek na de 

markering r., 2 r. samenbr., brei tot er 3 st. over zijn voor de volgende markering, 1 st. r. los afh. , 1 r., haal 

de los afgehaalde st. over, 1 r. Herhaal vanaf * over de hele ronde = 8 st. geminderd. Herhaal deze 

mindering in elke 2de nld. 26(27)28(29)30(31) keer. Vergeet niet om de strepen te breien. Na de 26ste 

mindering zijn er 150(154)160(164)170(174) st. over. Brei nu de halsuitsnijding in het vp. Zet een markering 

op mv. Breek de draad over bij het begin van de ronde. Verplaasts de st. van het begin van de ronde naar 



de rechter breinld. verplaats tot 7(8)9(10)11(12) st. na de markering van mv. Zet de draad aan en begin met 

4 st. af te kanten, brei de ronde verder r. rond, vergeet de raglanmindering niet. Brei tot 7(8)9(10)11(12) st. 

voor de markering van mv., dwz. er zijn nu in totaal 15(17)19(21)23(25) st. op mv. niet gebreid. Draai het 

werk, kant 4 st. af en brei av. terug. Draai het werk, kant 3 st. af en brei recht terug. Doorgaan met de 

mindering voor de raglan op de zijde waar recht gebreid wordt. Draai het werk, kant 3 st. af en brei av. 

terug. Ga door met tricotsteek en de mindering voor de raglan en kant aan de halszijde nog 1 x 2 en 2 x 1 st. 

af aan beide zijden. Verplaats nu weer het begin van de ronde, zoals begonnen, tussen ap. en eerste mouw, 

door de steken te verplaatsen. Zet het garen aan en brei 1 ronde r. over alle steken, neem 11 st. op over 

het deel waar de st. zijn afgekant voor de halsuitsnijding (aan beide zijden van de middelste 

15(17)19(21)23(25) st.) = totaal 112(116)120(124)126(130) st. Ga door met de korte rondbreinld. nr. 3½ en 

kleur grijs en brei boordst. 1 r., 1 av. 8 cm. (of de door U gewenste lengte). Kant losjes af (evt. met breinld. 

nr. 4 zodat het niet te strak wordt). 

Vouw de halsboord om naar binnen en zet deze met een elastische steek vast. Sluit de armsgaten. 


