


1710 – Trui in struktuur met een patroon in de mouwen. Mayflower Easy Care Classic.

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

Borstwijdte in cm:      98   (108)      118    (128)     138   (148) 

Lengte cm:      60    (62)  64     (66)      68    (70) 

Kleur: 85 lila    ben. aant:      12    (13)  14     (16)      17    (18) 

Breinld. nr: 3½ en 4 

Rondbreinld. nr:   (40 cm.) 3½ 

Kwaliteit: Easy Care Classic Merino. 100 % Wol, 106 m pr. 50 gram.
Stekenverhouding: 22 steken en 28 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 een proeflapje. Maak daarna het proeflapje vochtig en 

trek voorzichtig in model. 

De trui met boorden wordt in stuktuur gebreid en heeft een in diagram weergegeven patroon in de 

mouwen. 

Struktuurpatroon:      

1 nld: 1 r., 1 av.      

2 nld: breien zoals de st. zich voordoen.      

3 nld: 1 av., 1 r.      

4 nld: breien zoals de st. zich voordoen.      

Deze 4 nld. herhalen voor het stuktuurpatroon. 

Achterpand: 

1: Zet 100(110)120(132)142(152) st. op met breinld. nr. 3½ en brei 7 cm. boordst. 1 r., 1 av. Geldt voor alle 

mt.       

2: In de laatste nld. van de boord, aan de goede zijde van het werk, evenredig verdeeld 10 st. meerderen. 

Geldt voor alle mt.      

3: Brei verder met breinld. nr. 4 en begin met het struktuurpatroon, zoals hierboven beschreven, brei tot 

het werk een lengte heeft van 40(41)42(43)44(45) cm.       

4: Begin nu met het armsgat, 14(15)16(17)18(19) raglanminderingen als volgt in elke nld. recht: 2 r., 2 r. 

samenbreien en de nld. uitbreien totdat er 4 st. over zijn, 2 st. gedr. r. samenbr., 2 r. (LET OP! Om de 

raglanmindering aan beide zijden hetzelfde te krijgen moet het struktuurpatroon aan het begin en einde 

van de nld. gelijk zijn, is dit niet het geval, dan in de eerste nld. reguleren door de eerste 2 st. r. samen te 

br.) De av. nld. wordt gebreid zoals de st. zich voordoen. Er zijn steeds 2 st. r./av. aan het begin en einde 

van de nld.      

5: Brei tot een armsgathoogte van 19(20)21(22)23(24) cm.      

6: Kant voor de hals de middelste 29(31)3335)37(39) st. af en brei elk deel apart verder.       

7: Kant aan de halszijde voor 1 x 2 st. en kant de resterende st. af voor de schouders.       

8: Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 



Voorpand: 

1: Breien zoals beschreven ap. Als het werk een lengte heeft van 54(56)58(60)62(64) cm. de middelste 

23(25)27(29)31(33) st. afkanten en elke deel apart verder breien.                                                                                         

2: Kant aan de halszijde 1 x 2 en 3 x 1 st. af. Geldt voor alle mt.                                                                                           

3: Brei verder tot de armsgaten dezelfde hoogte hebben als bij het ap. Kant de resterende st. af voor de 

schouders.                                                                                                                                                                                       

4: Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Mouwen: 

1: Zet 42(46)50(54)58(62) st. op met breinld. nr. 3½ en brei 7 cm. boordst. 1 r., 1 av.                                                                                                                                                                                                   

In de laatste nld. van de boord, aan de goede zijde van het werk, evenredig verdeeld 10 st. meerderen. 

Geldt voor alle mt.                                                                                                                                                                               

2: Brei verder met breinld. nr. 4 en brei het patroon, aangegeven in het diagram over de middelste 38 st. 

van de mouw. De st. voor en na het diagram breien met het struktuurpatroon.                                                             

3: Tevens 1 st. meerderen aan beide zijden in elke 6de nld. tot 88(92)96(100)104(108) st. de gemeerderde 

st. doorlaten lopen in het struktuurpatroon.                                                                                                                             

4: Brei tot een mouwlengte van 51(52)53(54)55(56) cm. of de door U gewenste lengte.                                                   

5: Hierna beginnen met de raglanmindering zoals beschreven bij punt 4 a.p.                                                                                                     

6: Kant 4x5(4x5)4x5(5x5)5x5(5x5) st. af. Kant de resterende st. in één keer af.                                                                 

7: Brei nog een mouw. 

Afwerking: 

1: Sluit de schoudernaden. Sluit de zijnaden van de panden en de mouwen.                                                                       

2: Neem met rondbreinld. 40 cm. nr. 3½  94(98)102(106)110(114) st. op langs de hals. Brei 6 cm. boordst. 1 

r., 1 av. Kant losjes af zoals de st. zich voordoen.                                                                                                                         

3: Vouw de halslijn om naar binnen en zet deze vast met een elastische st.                                                                                  

4: Hecht de draden af. Maark de trui vochtig en trek voorzichtig in model. 

                                                                                                                                                                              

 

DIAGRAM: 

På hver side af de 38 masker strikkes der struktur = Aan beide zijden van de midelste 38 st. wordt er 

struktuurpatroon gebreid. 

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden = recht op de goede zijde en averecht op de averechtse zijde. 

Vrang på retsiden, ret på vrangsiden = averechts op de goede zijde en recht op de averechtse zijde. 

Slå om pinden = omslaan 

2 ret sammen på retsiden, 2 vrang sammen på vrangsiden = 2 recht samen op de goede zijde, 2 averechts 

samen op de averechtse zijde breien. 

På retsiden 1 r. løs af, 1 r. træk den løse maske over. På vrangsiden 2 m drejet vrang sammen = op de goede 

zijde 1 r. los afhalen, 1 r., de losafgehaalde st. overhalen. Op de averechtse zijde 2 st. gedraaid averechts 

samen breien 
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