


1742 – gestreepte trui met dubbele draad – Mayflower Super Kid Silk. 

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

Borstwijdte cm.:    100 (110)    120   (130)     140   (150)      160 

Lengte cm.:     60  (62)     64    (66)      68    (70)    72 

Kleur: 42 bordeaux          ben. aant.: 
            21 olijf 
            38 kaneelbruin 
            01 wit 
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Rondbreinld.: (60 cm.) 5 

Sokkenbreinld.: 5 

Kwaliteit: Mayflower Super Kid Silk 76 % kid mohair 24 % zijde, 195 m. pr. 25 
gr. 

Stekenverhouding: 16 st. en 24 nld. = 10 x 10 cm. 

 

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

Tip: Lees voor U begint het hele patroon door en maak evt. een proeflapje. Maak daarna het proeflapje 

vochtig en trek voorzichtig in model. 

De trui wordt gebreid in tricotsteek met strepen in verschillende breedtes.                                                                         

De strepen zijn voor alle maten gelijk.                                                                                                                                                                

Voor een mooie overgang bij de kleurwisseling wordt de eerste st. met beide kleuren gebreid. 

Strepen: 

1: 4 rondes met kl. 21                                                                                                                                                                              

2: 3 rondes met kl. 42                                                                                                                                                                                 

3: 2 rondes met kl. 38                                                                                                                                                                        

4: 2 rondes met kl. 01                                                                                                                                                                                                           

5: 9 rondes met kl. 42                                                                                                                                                                           

6: 2 rondes met kl. 01                                                                                                                                                                       

7: 6 rondes met kl. 38                                                                                                                                                                                               

8: 2 rondes met kl. 01                                                                                                                                                                                   

9: 6 rondes met kl. 42                                                                                                                                                                                 

Deze 9 strepen herhalen, ook als de panden samen met de raglan gebreid wordt. 

Werkwijze: 

Achter- en voorpand: 

1: Zet met 60 cm. rondbreinld. nr. 5 en kleur 42 – 164(180)196(212)228(244)260 st. op.                                             

2: Brei 6 cm. boordst., 1 r., 1 av. Geldt voor alle mt.                                                                                                               

3: Brei r. rond verder en begin met de strepen.                                                                                                                                           

4: Als het werk een totale lengte heeft (incl. boord) van 41(42)43(44)45(46)47 cm. Het werk delen in ap. en 

vp. (zorg dat de kleurwisseling in de zijnaad valt).                                                                                                                             

5: Kant 6 st. af aan elke zijde voor het armsgat, dwz. 3 st. ap en 3 st. vp. Geldt voor alle mt.                                      

Laat het werk rusten. 

 



Mouwen: 

1: Met sokkenbreinld. nr. 5 – 28(32)36(40)44(48)52 st. opzetten en 6 cm. boordst. breien 1 r., 1 av. Geldt 

voor alle mt.                                                                                                                                                                                    

2: Brei r. rond verder en meerder in de eerste ronde tot 34(40)46(52)58(64)72 st. en hierna aan het begin 

en einde van elke 6de ronde 1 st. meerderen.                                                                                                                             

3: Begin tevens met de strepen. Brei nr. 1, 2, 3, 4, 5 (hier kan de mouwlengte evt. gereguleerd worden) 

daarna van voor af aan beginnen met de strepen, zoals hierboven beschreven, de strepen van de mouw 

moet aansluiten bij die van het armsgat kwa kleur.                                                                                                               

4: Ga door totdat er gemeerderd is tot 68(74)80(86)92(98)104 st. Kant 6 st. af voor het armsgat, daar waar 

er kleur gewisseld wordt (binnenzijde arm).                                                                                                                              

5: Laat het werk rusten en brei nog een mouw. 

Samenbreien van de raglan: 

1: Begin bij het vp., mouw, ap., en de andere mouw.                                                                                                                

2: In elke 2de ronde minderen voor de raglan als volgt: brei tot er 4 st. over zijn van het vp., 2 gedr. r. 

samenbr., brei 4 st. av. (= 2 st. van het vp. en 2 st. van de mouw), 2 r. samenbr. Hetzelfde doen aan het 

einde van de mouw en het ap. enz., de ronde rond breien. Geldt voor alle mt.                                                                 

3: Als er 24(26)28(30)32(34)36 keer geminderd is voor de raglan, heen en terug breien in tricotst. Kant de 

middelste 16(18)20(22)24(26)28 st. af op het vp. tevens doorgaan met minderen voor de raglan in elke 2de 

nld. op de goede zijde. (= r. br.)                                                                                                                                                     

4: Kant 2 x 2 st. af, aan beide zijden van de afgekante st. op het vp. Geldt voor alle mt. Brei verder totdat 

alle st. van het vp. incl. de 2 av. st. gebruikt zijn. (= 2 van de 4 av. st. in de overgangen vp. mouw)                                                                                                                    

5: Laat de resterende st. rusten. Neem de afgekante st. en die van de voorhals op. Brei boordst. rond, 1 r., 1 

av.  met alle st. minder in de eerste ronde to ca. 64(70)76(82)88(94)100 st.                                                                                  

6: Brei 6 rondes boordst. en kant losjes af zoals de st. zich voordoen. 

Afwerking: 

1: Sluit de opening onder de armen en hecht alle draden af.                                                                                                 

Maak de trui vochtig en trek voorzichtig in  model. 

 


