


1738 – Trui met raglanmouwen – Mayflower Cotton Merino. 

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

Bovenwijdte cm.:   100    (104)    108   (112)    116    (120) 

Lengte ca. cm.:    68     (70)     72    (74)     76     (78) 

Kleur 201 gebroken wit,  ben. aant.:     7  8      9     10     11      12 

Breinld. nr.: 3 en 3½ 

Rondbreinld. nr.: (80 cm.) 3 en 3½ 

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

Stekenverhouding: 22 st. en 30 nld. in tricotst. met nld. 3½ = 10 x 10 cm. 

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

Voor- en achterpand wordt aan een stuk gebreid totaan de armsgaten. 

Zet 220(228)238(246)256(264) st. op met rondbreinld. nr. 3 en brei boordst. rond (afwisselend 1 r. en 1 av.) 

Brei 5 cm. boord en brei daarna verder met rondbreinld. nr. 3½ en r. rond. Bij een lengte van 

45(46)47(48)49(50) cm. voor de armsgaten de laatste 4 st. van de ronde afkanten en de eerste 4 st. van de 

nieuwe ronde, brei 102(106)111(115)120(124) st. en kant 8 st. af en brei de laatste 

102(106)111(115)120(124) st. van de ronde. Laat het vp. en ap. rusten. 

Mouwen: 

Zet 55(57)59(63)65(67) st. op met breinld. nr. 3 en brei 5 cm. boordst. als volgt, begin de eerste nld. met: 1 

kantst., 1 av., * 1 r., 1 av., herhalen vanaf * en afsluiten met 1 kantst. Als de boord 5 cm. lang is verder 

breien in tricotst. met breinld. nr. 3½. en in de eerste nld. 1 st. minderen = 54(56)58(62)64(66) st. Daarna in 

elke 8ste nld. 1 st. meerderen aan beide zijden 14 keer = 82(84)86(90)92(94) st. Bij een mouwlengte van 

45(45)46(46)47(47) cm. aan beide zijden 4 st. afkanten voor het armsgat = 74(76)78(82)84(86) st. en het 

werk laten rusten. Brei nog een mouw. 

De pas: 

Het begin van de ronde is tussen het ap. en de linkermouw. 1. Ronde: brei tot het midden van de 

linkermouw, vanaf nu begint de ronde hier. Brei tot er 3 st. over zijn op de mouw, zet een markeringsdr., 

brei 1 av., 2 r. Op het vp. 2 r. en 1 av. en zet een markeringsdr. brei r. verder totdat er 3 st.over zijn op het 

vp., zet een markeringsdr. en brei 1 av. 2 r. Op de rechtermouw 2 r., 1 av. en zet een markeringsdr., brei 

verder totdat er 3 st. over zijn, zet een markeringsdr., 1 av., 2 r. Achterpand 2 r., 1 av. en zet een 

markeringsdr. Brei totdat er 3 st. over zijn op het ap. en zet een markeringsdr., brei 1 av., 2 r. = 

352(364)378(394)408(420) st. Op de mouw 2 r., 1 av., zet een markeringsdr. en brei de ronde uit = totaan 

het midden van deze mouw. Nu beginnen met minderen. 2. Ronde: vanaf het begin van de ronde: brei 

totaan de markeringsdr., brei 1 av., 4 r., 1 av., markeringsdr. Minder op het vp. door 3 st. r. samen te br. 

Brei tot 3 st. voor de tweede markeringsdr. op het vp., neem 2 st. r. los af, 1 r. en haal de losafgeh. steken 

over, markeringsdr., brei 1 av., 4 r., 1 av., markeringsdr. Brei verder naar de volgende markeringsdr. op de 

mouw, brei 1 av., 4 r., 1 av., markeringsdr. Op het ap. 3 r. samenbr., brei verder totaan 3 st. voor de 

markeringsdr., neem 2 st. r. los af, 1 r. en haal de losafgeh. steken over, markeringsdr., 1 av. 4 r., 1 av., 

markeringsdr. en brei verder tot het einde van de ronde op deze mouw. 3. Ronde: Breien zoals de st. zich 



voordoen zonder te minderen. 4. Ronde: vanaf het begin van de ronde: brei tot 2 st. voor de markeringsdr., 

1 st. r. los afhalen, 1 r., haal de los afgehaalde st. over, markeringsdr., 1 av., kabel over 4 st.: zet 2 st. op een 

kabelnld. voor het werk, brei de volgende 2 st. r. en brei daarna de 2 st. van de kabelnld. r., 1 av., 

markeringsdr. Minder op het vp. door 2 r. samen te br. Brei verder totaan 2 st. voor de volgende 

markeringsdr. op het vp. 1 st. r. los afhalen, 1 r., haal de los afgehaalde st. over, markeringsdr., 1 av., kabel 

over de volgende 4 st. zoals eerder beschreven, 1 av., markeringsdr. Brei totaan  2 st. voor de markeringsdr. 

op de mouw, . 1 st. r. los afhalen, 1 r., haal de los afgehaalde st. over, markeringsdr., 1 av., kabel over de 

volgende 4 st. zoals eerder beschreven, 1 av., markeringsdr. Op het ap. 2 r. samenbr., brei verder totdat er 

2 st. over zijn voor de markeringsdr., 1 st. r. los afhalen, 1 r., haal de los afgehaalde st. over, markeringsdr., 

1 av., kabel over de volgende 4 st. zoals eerder beschreven, 1 av., markeringsdr. Brei 2 r. samen en brei de 

ronde uit (= midden op de mouw). 5. Ronde: Breien zoals de st. zich voordoen zonder te minderen. In de 

2de ronde dus 2 st. minderen aan beide zijden van het ap. en vp. en bij de 4de ronde 1 st. minderen aan 

beide zijden van alle delen = vp., ap. en mouwen. Tevens kabels breien in de raglannaden in elke 4de ronde. 

Herhaal ronde 2 tot 5 in totaal 15(16)16(17)17(18) keer = 104(108)114(124)128(132) st. Brei nu verder met 

de korte rondbreinld. nr. 3 en brei boordst. (afwisselend 1 r., 1 av.) over de st. van de mouw. De overige st. 

breien zoals ze zich voordoen, dwz. brei r. over de resterende st. van het vp. en ap. en ga door met de 

kabels bij de raglannaden zoals steeds gebr. in elke 4de nld. Als de halsboord 9 cm. is, de st. afkanten, evt. 

met nld. 3½ zodat de rand niet te strak wordt. 

Afwerking: 

Sluit de zijnaden van de mouwen en naai deze in de armsgaten.   

 


