


1721 – Zwarte trui met afhangende schouders Mayflower Cotton 8/4. 

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

Bovenwijdte cm:      90     (94)      98   (102)    106   (110) 

Lengte ca. cm:      67     (69)      71    (73)     75    (77) 

Kleur: 1443 zwart    ben. aant:      6      (7)  7     (8)      8     (9) 

Breinld. nr: Rondbreinld. (80 cm.) 3 en 3,5, haaknld. 2½

Kwaliteit: Mayflower Cotton 8/4, 100% katoen, 170 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 22 st. en 33 nld. In tricotst. met breinld. nr. 3,5 = 10 x 10 cm. 

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

Voor- en achterpand: 

Zet 276(284)296(304)312(320) st. op met rondbreinld. nr. 3 en en brei 3 cm. ribbels (afwisselend 1 ronde r. 
en 1 ronde av.) Brei daarna r. rond verder met breinld. nr. 3,5. Geef een markering in beide zijnaden = 
138(142)148(152)156(160) st. Minder in de zijnaden als volgt: na de markering 2 r. samenbr. en voor de

markering 1 st. losafhalen, 1 r. en de losafgehaalde st. overhalen = 4 st. minder in de ronde. Minder op deze

manier in elke 8ste nld. 12 keer en daarna in elke 6de nld. 5 keer = 208(216=228(236)244(252) st. Bij een 
lengte van 45(46)47(48)49(50) cm. het werk delen in vp. en ap. en elk deel heen en terug in tricotst. apart

verder breien.

Voorpand: 

104(108)114(118)122(126) st. Kant voor het armsgat aan beide zijden in elke 2de nld. 1 x 5, 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 

en 2 x 1 st.af en daarna in elke 4de nld. 7 x 1 st. = 58(62)68(72)76(80) st. Bij een armsgathoogte van 

14(15)16(17)18(19) cm. de middelste 16(18)20(22)24(26) st. afkanten en elk deel apart verder breien. Kant 

aan de halszijde in elke 2de nld. 1 x 5, 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st. af. Bij een armsgathoogte van 

19(20)21(22)23(24) cm. de resterende 6(7)9(10)11(12) st. afkanten voor de schouder. Brei de andere zijde 

in spiegelbeeld. 

Achterpand: 

104(108)114(118)122(126) st. Kant voor het armsgat af, aan beide zijden, zoals beschreven vp. = 

58(62)68(72)76(80) st. Bij een armsgathoogte van 18(19)20(21)22(23) cm. de middelste 40(42)44(46)48(50) 

st. afkanten en elk deel apart verder breien. Kant aan de halszijde in elke 2de nld. 1 x 2 en 1 x 1 st. Kant de 

resterende 6(7)9(10)11(12) st. op dezelfde hoogte af als bij het vp. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Afwerking: 

Sluit de schoudernaden. Haak met haaknld. nr. 2½ 1 ronde vasten en 1 ronde kreeftensteek (= vasten 

haken van links naar rechts) rond om de halslijn en langs het armsgat. 


