


1715 – Blauwe trui Mayflower Cosmo. 

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

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

Lengte cm:    62     (64)       66   (68)     70      (72) 

Kleur: 379 petrolblauw,ben. aant:    15     (16)       16   (17)     18      (19) 

Rondbreinld. nr: (40 en 80 cm.) 7 

Sokkenbreinld. nr: 7 

Kwaliteit: Mayflower Cosmo 100% superwash wol, 62 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 12 st. en 18 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 panden van de trui worden op de rondbreinld. gebreid en de mouwen worden ook rondgebreid zodat er 

weinig montage is. 

Bij het aanzetten van een nieuwe bol garen ca. 10 cm. van de “oude” draad splitten en ca. 10 cm. van de 

nieuwe draad. Neem de helft van de “oude” draad en de helft van de nieuwe draad en draai dit samen. Brei 

nu verder. Evt. losse stukjes afknippen. 

 

Werkwijze: 

Achter- en voorpand: 

1: Zet 124(136)148(160)172(184) st. op met rondbreinld. 80 cm. nr. 7 en brei 6 cm. boordst. 1 r., 1 av. Geldt 

voor alle mt.                                                                                                                                                                                                     

2: Brei r. rond tot het werk 43 cm. lang is. Geldt voor alle mt.                                                                                     

3: Deel het werk in 2 gelijke delen en kant aan weerszijden 3 st. af aan het vp. en 3 st. aan het ap. voor de 

armsgaten. Geldt voor alle mt. Laat het werk rusten. 

Mouwen: 

1: Zet 22(24)26(28)30(32) st. op met sokkenbreinld. nr. 7 en brei 6 cm. boordst. 1 r., 1 av.                                              

2: Brei r. rond verder en meerder na elke 2de st. 1 st. Zet een markering aan het begin van de ronde. 

Meerder hierna in elke 6de ronde 1 st. aan beide zijden van de markering. Tot 58(62)66(70)74(78) st.                       

3: Brei tot een mouwlengte van 51(52)53(54)55(56) cm. of de door U gewenste lengte en minder voor het 

armsgat zoals beschreven ap/vp.                                                                                                                                                 

4: Laat het werk rusten en brei nog een mouw. 

Samenbreien van de raglan: 

1: Begin bij het vp, een mouw, ap, de andere mouw.                                                                                                                                                         

2: In elke 2de ronde minderen voor de raglan als volgt: brei tot er 3 st. over zijn op het vp., 2 st. gedr. r. 

samenbr., 2 st. av. breien (=1 st. van het vp. en 1 st. van de mouw), brei 2 st. r. samen. Hetzelfde breien bij 

het einde van de mouw en het begin van het ap. enz. de hele ronde door. Geldt voor alle mt.                                    



3: Brei 14(16)18(20)22(24) raglan minderingen. Brei nu verder met rondbreinld. 40 cm. en ga door met 

boordst. 1 r., 1 av.                                                                                                                                                                                    

4: Minder voor de raglan nog 5 keer terwijl er boordst. gebr. wordt. Kant de st. af zoals ze zich voordoen. 

Geldt voor alle mt.                                                                                                                                         

Afwerking: 

1: Sluit de opening onder de armen, hecht de draden af.                                                                                                           

2: Maak de trui vochtig en trek voorzichtig in model. 

 


