


1718 – Boxy trui Mayflower Easy Care Cotton Merino. 

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

Bovenwijdte cm:    116    (120)    124   (128)     132    (136) 

Lengte ca. cm:     65     (66)     67    (68)      69     (70) 

Kleur 202, gemeleerd zand, ben. aant:      8      (8)      9      (9)      10     (10) 

Breinld.nr: Rondbreinld. en sokkenbreinld. nr. 3 en 3½ 

Kwaliteit: Mayflower Easy Care Cotton Merino, 50% katoen en 50% wol,  
170 m. pr.50 gr. 

Stekenverhouding: 22 st. en 32 nld. In tricotsteek met breinld. nr. 3½ = 10 x 10 cm. 

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

Achter- en voorpand: 

Zet 256(264)276(284)292(300) st. op met rondbreinld.nr. 3 en brei 10 rondes r. Brei daarna 10 rondes 

boordst. 1 r., 1 av. Brei verder met rondbreinld. nr. 3½ r. rond. Bij een lengte van 40 cm. 10 st. afkanten aan 

het begin van de ronde en 108(112)118(122)126(130) st. breien, 20 st. afkanten en 

108(112)118(122)126(128) st. breien en 10 st. afkanten, voor de armsgaten. Laat het werk rusten. 

Mouwen: 

Zet 52(54)56(58)60(62) st. op met sokkenbreinld. nr.3 en brei 10 rondes r. Brei daarna 10 rondes boordst. 1 

r., 1 av. Brei verder met sokkenbreinld. nr. 3½. Zet een markering aan het begin van de ronde. Meerder aan 

beide zijden van de markering in elke 6de ronde 1 st. 14 keer en in elke 4de ronde 14 keer = 

108(110)112(114)116(118) st. Bij een mouwlengte van 44(44)45(45)46(46) cm. 10 steken afkanten aan het 

begin van de ronde, brei 88(90)92(94)96(98) st. en kant de laatste 10 st. af. Laat het werk rusten. Brei nog 

een mouw. 

Samen breien van de raglan: 

Brei de delen samen op rondbreinld. nr. 3½: 88(90)92(94)96(98) st. van de ene mouw, 

108(112)118(122)126)130 st. van het vp., 88(90)92(94)96(98) st. van de andere mouw en 

108(112)118(122)126)130 st. van het ap. = totaal 392(404)420(432)444(456) st. Zet een markering tussen 

de delen voor de raglan. Het is een goed idee om de markering tussen de linkermouw en het ap. een 

andere kleur te geven, hier begint de ronde nml. Brei r. rond en minder voor de raglan als volgt: * 1 r., 2 r. 

samenbr., brei tot er 3 st. over zijn totaan de volgende markering, 1 st. los afnemen, 1 r., haal de 

losafgehaalde st. over, 1 r. plaat de markering naar de rechter breinld., herhalen vanaf* = 8 st. minderen 

per ronde. Herhaal deze mindering in elke 2de ronde totaal 31(32)33(34)35(36) keer = 

144(148)156(160)164(168) st. Breek de draad en verplaats de steken van de linkermouw en het vp. naar de 

rechter breinld. Verplaats de begindraad nu naar de rechterarm en brei heen en terug in tricotst. Kant aan 

het begin van de mouw 3 st.. af, brei de raglanminderingen in de nld. die r. gebr. wordt. (ga door met 

minderen op dezelfde manier tussen de rechtermouw en de rug en de rug en de linkermouw). Draai het 

werk en kant de eerste 3 st. af van de linkermouw, brei de nld. av. uit. Ga door met minderen van 3 st. in 

elke 2de nld. bij de mouwen en ga tevens door met minderen voor de raglan. Als er in totaal 6 x 3 st. zijn 

afgekant aan beide zijden, zijn er 84(88)96(100)104(108) st. over op de nld. Halsboord: brei verder met 

rondbreinld. nr. 3 en neem de steken langs de halslijn en de bovenkant van de mouw op tot er in totaal 



126(130)134(138)142(146) st. zijn, sluit tevens de kantst. tussen de raglandelen. Brei 10 rondes boordst. en 

daarna 10 rondes r. Kant de st. losjes af. 

Afwerking: 

Sluit de mouw en raglan naden. 


