


H1739 – Herentrui met wafelsteek in jeansblauw en gebroken wit – 

Mayflower Easy Care Classic Cotton Merino. 

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

Bovenwijdte cm:     103    (108)     114   (114)    120     (125) 

Lengte ca. cm:      68     (70)      72    (74)     76      (78) 

Kleur: 91 jeansblauw   ben. aant: 
 81 gebr. wit 
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Breinld. Rondbrinld. nr. 3½ en 4 (80 cm.), rondbreinld. nr. 3½ (60 cm.) voor 
de halsboord. 

Kwaliteit: 50 % wol 50% katoen, 100 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 21 st. en 23 nld. Met het patroon en breinld. nr. 4 = 10 x 10 cm. 

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

Patroon: Aantal st. deelbaar door 6.      

1ste en 3de nld./ronde: afwisselend 3 r., 3 av.       

2de en 4de nld./ronde: breien zoals de st. zich voordoen.     

5de en 6de nld./ronde: tricotst.      

7de en 8ste nld./ronde: afwisselend 3 av. en 3 r.      

9de en 10de nld./ronde: breien zoals de st. zich voordoen.   

11de ne 12de nld./ronde: tricotst.       

Herhaal deze 12 nld./rondes. 

Achter- en voorpand: 

Zet 216(228)240(240)252(264) st. op met rondbreinld. nr. 3½ en brei 6 cm. boordst. (1r., 1 av.). Brei verder 

met rondbreinld. nr. 4 en brei eerst 2 rondes r. en ga daarna verder met het patroon zoals hierboven 

beschreven. Zet een markering voor de zijnaden. Als het werk een lengte heeft van 46(47)48(49)50(51) cm. 

het werk delen in ap. en vp. 108(114)120(120)126(132) st. per deel. 

Achterpand: 

Brei nu heen en terug verder met het patroon en kant voor de armsgaten aan beide zijden in elke 2de nld. 

voor 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 en 2 x 1 st. = 86(92)98(98)104(110) st. Na het afkanten voor de armsgaten wisselen 

en verder breien met kl. gebr. wit tussen de 5de en 6de of 11de en 12de.nld. in het patroon, zodat de overgang 

van de kl. scherp wordt. Brei tot een armsgathoogte van 22(23)24(25)26(27) cm. en zet de middelste 

32(34)36(36)38(409 st. op een stekenhouder. Brei elk deel apart verder en kant aan de halszijde in elke 2de 

nld. voor 1 x 2 en 1 x 1 st. Tevens bij de eerste afkanting aan de halszijde afkanten voor de schouder aan de 

armsgatzijde in elke 2de nld. voor 3 x 8 (1 x 8 en 2 x 9) 2 x 9 en 1 x 10 ( 2 x 9 en 1 x 10) 3 x 10 (1 x 10 en 2 x 

11) st. Brei de andere zijde in spiegelbeeld.



Voorpand: 

Breien zoals beschreven bij ap. maar met een diepere halslijn. Bij een armsgathoogte van 

17(18)19(20)21(22) cm. de middelste 8(10)12(12)14(16) st. op een stekenhouder zetten en elk deel apart 

verder breien. Kant aan de halszijde in elke 2de nld. voor 1 x 5,1 x 4,1 x 3,1 x 2 en 1 x 1 st. Kant voor de 

schouders op dezelfde hoogte en op dezelfde manier af zoals beschreven ap. Brei de andere zijde in 

spiegelbeeld. 

Mouwen: 

Zet 54(56)58(60)62(64) st. op met breinld. nr. 3½ en brei 6 cm. boordst. (1 r., 1 av.). Brei verder met 

breinld. nr. 4 en begin met 2 nld. tricotst. en ga daarna verder met het patroon zoals hierboven beschreven. 

Meerder aan beide zijden 1 st. in elke 6de nld. 11 keer en in elke 4de nld. 4 keer = 84(86)88(90)92(94) st. Bij 

een mouwlengte van 45(45)46(46)47(47) cm. voor de mouwkop afkanten aan beide zijden in elke 2de nld. 

voor 1 x 4,1 x 3, 1 x 2, 20(21)22(23)24(25) x 1, 2 x 2 en 1 x 3 st. = 12 st. Bij het begin van het armsgat kleur 

wisselen en verder breien met gebr. wit dezelfde plek als ap. en vp. Kant de resterende 12 st. in één keer af. 

Brei nog een mouw. 

Sluit de schoudernaden. 

Halsboord: 

Neem met rondbreinld. 3½ en kl. jeansblauw de steken op voor de halsboord, begin bij de 

linkerschoudernaad: 18 st. + st. van de hulpnld. 8(10)12(12)14(16) st. + 18 st. langs het vp. en 5 st. + st. van 

de hulpnld. 32(34)36(36)38(40) st. + 5 st. langs het ap. = totaal 86(90)94(98)98(102) st. Brei 12 cm. rond 

met boordst. (1 r., 1 av.) en kant de st. losjes af zoals ze zich voordoen. Vouw de halsboord dubbel naar 

binnen en zet deze met een elastische st. vast langs de halslijn. 

Sluit de zijnaden van de mouwen en naai de mouwen in de trui. 


