


EK1 – Damestrui met  V-hals en driekwart mouw – Mayflower Easy Knit. 

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

Bovenwijdte cm.:      96    (100)      104   (108)     112     (116) 

Lengte ca. cm.:      60     (60)       62    (64)      66      (68) 

Kleur: 08                   ben. garen:      6      (6)        6     (6)       8       (8) 

Rondbreinld. nr.: 10 

Haaknld: 9 

Kwaliteit: Mayflower Easy Knit 53% wol, 47% acryl, 80 m. per 100 gr. 

Stekenverhouding: 7½ st. en 14 nld. in tricotst. met nld. 10 = 10 x 10 cm. 
 

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

 

Kantsteek                                                                                                                                                                                           

Kantst. wordt av. los afgenomen met het garen voor de st. aan het begin van elke nld en wordt r. gebreid 

aan het einde van elke nld. 

 

Voor- en achterpand:                                                                                                                                                                

Zet 76(80)84(88)92(96) st. op met rondbreinld. nr. 10 en brei r. rond. Bij een hoogte van 

410(41)42(43)44(45) cm. het werk delen in voor- en achterpand = 38(40)42(44)46(48) st. per pand. 

 

Achterpand:                                                                                                                                                                                     

Brei heen en terug in tricotst., en zet in elke 2de nld. 6 x 5 (6 x 5) 5 x 5 en 1 x 6 (5 x 5 en 1 x 6) 4 x 5 en 2 x 6 

(4 x 5 en 2 x 6) st. op aan beide zijden voor de mouwen = 98(100)104(106)110(112) st. Brei daarna verder, 

begin elke de nld. met een kantst., tot een armsgathoogte van 15(16)17(18)19(20) cm. Kant de middelste 

14(14)16(16)18(18) st. af en zet de resterende 42(43)44(45)46(47) st. voor de schouders op een hulpnld. 

 

Voorpand: Breien zoals beschreven ap., maar nu met een V-hals. Terwijl je begint met de meerdering voor 

de mouwen het werk m.v. delen voor de V-hals en elke zijde apart verder breien. Aan de linkerzijde 

minderen: brei tot er 3 st. over zijn op de nld., 1 st. los afh. , 1 r. en de losafgehaalde st. overhalen en 1 

kantst. Rechterzijde: 1 kantst. 2 r. samenbr. Herhaal deze mindering afwisselend in elke 2de en 4de nld. 

totaal 7(7)8(8)9(9) keer. Brei daarna verder tot dezelfde armsgathoogte als ap. Leg het werk met de goede 

kanten op elkaar en brei de schoudernaden samen, 1 st. van elke nld., en kant af. Brei het rechterdeel op 

dezelfde manier als het linker, maar nu in spiegelbeeld en met de mindering als volgt: 1 kantst., 2 r. 

samenbr. en de nld. uitbreien. 

 

Afwerking:                                                                                                                                                                                      

Sluit de mouwnaad. Haak 1 ronde kreeftensteek langs de V-hals, de onderrand van het ap/vp en langs de 

mouwen. (kreeftenstreek = vasten haken van links naar rechts) 

 


