


EK3 – Losse damestrui – Mayflower Easy Knit. 

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

Bovenwijdte cm.:   109   (117)     120    (125)    130     (136) 

Lengte ca. cm.:    70    (72)      74     (78)     80      (82) 

Kleur: 06                         ben. aantal:     6     (8)       8      (8)      8       (9) 

Breinld. nr.: 10 

Rondbreinld. nr.: 10 

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

Stekenverhouding: 7½ s ten 14 nld. in tricotsteek met breinld. nr. 10 = 10 x 10 cm. 
 

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

Glad: recht op de rechtezijde (voorkant), averecht op de averechtsezijde (achterkant) / recht rond breien in 

de rondes. 

Glad averechts: Averechts op de rechterzijde (voorkant), recht op de averechtsezijde (achterkant) / 

averechts rond breien in de rondes. 

Voor- en achterpand:                                                                                                                                                                                       

Zet 82(86)90(94)98(102) st. op met rondbreinld. nr. 10 en brei gladaverechts. Brei 8 cm. = 12 rondes en brei 

daarna verder in glad tot een hoogte van 49(50)51(52)53(54) cm. Deel nu het werk in vp. en ap. 

41(43)45(47)49(51) st. per deel. 

Achterpand:                                                                                                                                                                                       

Brei heen en terug over het ap. in tricotsteek 41(43)45(47)49(51) st. tot een armsgathoogte van 

9(10)11(12)13(14) cm. Daarna verder breien in gladaverechts tot een armsgathoogte van 

19(20)21(22)23(24) cm. Zet nu de middelste 11(11)13(13)15(15) st. op een stekenhouder en brei elk deel 

apart verder. Kant aan de halszijde in elke 2de nld. 1 x 2 st. Bij een totale armsgathoogte van 

21(22)23(24)25(26) cm. de resterende 13(14)14(15)15(16) st. op een stekenhouder zetten voor de 

schouders. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Voorpand: Breien op dezelfde manier zoals beschreven ap. maar nu met een diepere hals. Bij een 

armsgathoogte van 16(17)18(19)20(21) cm. de middelste 7(7)9(9)11(11) st. op een stekenhouder zetten 

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

af. Als het vp. evenlang is als het ap. de resterende 13(14)14(15)15(16) st. voor de schouders samenbr. met 

het ap. Leg het werk met de goede kanten op elkaar en brei 1 st. van elke nld. recht samen en kant deze 

tevens af. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Mouwen: Zet 22(22)24(24)26(26) st. op en brei 8 cm. = 12 nld. in gladaverechts. In de 10de nld. 1 st. 

meerderen aan beide zijden. Brei verder in glad en ga door met meerderen aan beide zijden in elke 10de 

nld. in totaal 6 keer = 34(34)36(36)38(38) st. Bij een mouwlengte van 50(50)51(51)52(52) cm. de st. losjes 

afkanten. Brei nog een mouw. 

Afwerking: Halsboord: Neem met de rondbreinld. langs de halslijn van het vp. 7 st. + de 7(7)9(9)11(11) st. 

van de hulpnld. + 7 st. op en langs het ap. 3 st. + 11(11)13(13)15(15) st. van de hulpnld. + 3 st. = totaal 

38(38)42(42)46(46) st. Brei 3 rondes av. en kant in de 4de ronde de st. av. af. Sluit de zijnaden van de 

mouwen en naai deze in de trui. 


