


1712 – Trui met knoopjes op de schouder    Mayflower 1 class. 

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

Borstwijdte cm:      100   (110)    120   (130)    140    (150) 

Lengte cm:       65    (67)     69    (71)     73     (75) 

Kleur 2029 kobaltblauw,  ben. aant:        8     (9)     10    (11)     12     (13) 

Breinld. nr: 3 

Rondbreinld. nr: (40 en 60 cm) 2½ en 3 

Sokkenbreinld. nr: 2½ en 3 

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

Accesoires: 4 kleine houten knoopjes 

Stekenverhouding: 26 st. 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 wordt gebreid in tricotsteek en heeft boorden. De panden worden op de rondbreinld. en de 

mouwen op sokkenbreinld. gebreid dus er is weinig montage. 

 

Werkwijze: 

Achter- en voorpand: 

1: Zet 256(282)308(334)360(386) st. op met rondbreinld. 60 cm. nr. 2½ en brei 10 cm. boordst. 1 r., 1 av. 

Geldt voor alle mt.                                                                                                                                                                       

2: Brei verder met rondbreinld. nr. 3 en brei in tricotsteek tot het werk een lengte heeft van 

44(45)46(47)48(49) cm.                                                                                                                                                         

3: Deel het werk in 2 gelijke delen en kant voor de armsgaten 10 st. af. (5 st. op het vp en 5 st. op het ap) in 

beide zijden.                                                                                                                                                                            

4: Laat het vp. rusten en brei heen en terug over het ap. tot een armsgathoogte van 20(21)22(23)24(25) 

cm.                                                                                                                                                                                          

5: Kant voor de hals de middelste 49(53)57(61)65(69) st. af en brei elk deel apart verder. Kant aan de 

halszijde 1 x 2 st. af en kant de resterende st. af voor de schouder.                                                                            

6: Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Voorpand vanaf het armsgat: 

1: Brei zoals beschreven ap. tot een armsgathoogte van 15(16)17(18)19(20) cm. Kant voor de hals de 

middelste 41(45)49(53)57(61) st. af en brei elk deel apart verder.                                                                                       

2: Kant aan de halszijde 2 x 2 en 2 x 1 st. af (Geldt voor alle mt.) Brei tot dezelfde armsgathoogte als het ap. 

en kant de resterende st. af voor de schouder.                                                                                                                       

3: Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

 

 



Mouwen: 

1: Zet 46(48)50(52)54(56) st. op met sokkenbreinld. nr. 2½ en brei 10 cm. boordst. 1 r., 1 av. Geldt voor alle 

mt.                                                                                                                                                                                                      

2: Brei verder met sokkenbreinld. nr. 3 en meerder in de eerste ronde 10 st. evenredig verdeeld. Geldt voor 

alle mt.                                                                                                                                                                                                      

3: Brei r. rond, zet een markering bij het begin van de ronde. Meerder in elke 6de ronde 1 st. aan beide 

zijden van de markering tot 104(106)108(110)112(114) st. en een lengte van 53(54)55(56)57(58) cm. of de 

door U gewenste lengte.                                                                                                                                                                         

4: Brei hierna heen en terug en kant aan het begin van elke nld. 10 x 4 st. Kant de resterende st. in één keer 

af. Geldt voor alle mt.                                                                                                                                                                          

5: Brei nog een mouw. 

Afwerking: 

1: Sluit de schoudernaden en naai de mouwen in de trui.                                                                                                    

2: Neem met rondbreinld. 40 cm. nr. 2½ 130(134)138(142)146(150) st. op voor de halsboord. Brei 6 cm. 

boordst. 1 r. 1 av. Kant losjes af zoals de st. zich voordoen. Geldt voor alle mt.                                                              

3: Vouw de halsboord om naar binnen en zet deze met een elastische st. vast langs de halsrand. Naai de 

knoopjes op de linker schouder.                                                                                                                                                    

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


