


1744 – lange trui – Mayflower Easy Care. 

Maten:     S    (M)      L  (XL)    XXL   (XXXL)  XXXXL 
Borstwijdte cm: 102 112 122 132 142 152 162 
Lengte ca. cm.: 83 86 89 90 93 94 95 
Kleur: 10 10 11 12 13 14 15 
Rondbreinld. nr.: 3 
Sokkenbreinld. nr.:  
Kwaltiteit: Mayflower Easy Care, 100% zuivere wol, 185 m. pr. 50 gr. 
Stekenverhouding: 28 st. en 40 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. 

Werkwijze: 

Achter- en voorpand: 

1: Zet 302(330)358(386)414(442)470 st. op en brei 9 cm. boordst. 1 r., 1 av. Geldt voor alle mt.                                
2: Zet een markering in de zijnaden, zodat er evenveel st. zijn voor het ap. als het vp.                                                   
3: Brei 28(30)32(34)36(38)40 cm. r. rond. Brei daarna 2 st. r. samen aan beide zijden van de markering. Ga 
door met deze mindering elke 3 cm. in totaal 7 keer beide zijden. Geldt voor alle mt.                                                   
4: Brei verder totdat het werk een lengte heeft van 62(64)66(66)68(68)68 cm. Kant aan elke zijde 16 st. af 
voor het armsgat. Geldt voor alle mt.                                                                                                                                       
5: Laat het vp. rusten en brei verder met het ap.                                                                                                                     
6: Begin met een nld. r. en brei als volgt: 1 st. r., 2 st. gedr. r. samenbr., brei de nld. uit totdat er 3 st. over 
zijn, 2 r. samenbr., 1 r. Brei av. terug. Brei zo verder in tricotst. en minder in totaal 12 keer. Geldt voor alle 
mt. Brei verder tot een armsgathoogte van 19(20)21(22)23(24)25 cm.                                                                                   
7: Kant de middelste 36(38)40(42)44(46)48 st. af en brei elk deel apart verder.                                                            
8: Kant aan de halszijde 1 x 2 st. af en kant daarna de resterende st. af voor de schouder. Brei de andere 
zijde in spiegelbeeld. Geldt voor alle mt.                                                                                                                                      
9: Deel het vp. in het midden voor de V-hals. Brei de armsgaten zoals beschreven bij ap. en tevens beginnen 
met minderen voor de V-hals. Elk deel apart verder breien.                                                                                                        
10: Linkerzijde: brei tot er 3 st. over zijn op de nld. r., 2 st. r. samenbr., 1 st. r. Brei deze minderen 
afwisselend in elke 2de en 4de nld. totdat er evenveel st. over zijn voor de schouder als ap. en de lengte gelijk 
is als die van ap. Kant de st. van de schouder af.                                                                                                                    
11: Brei het rechterdeel op dezelfde manier maar begin met 1 st. r., 2 st. gedr. r. samenbr. 

Mouwen: 

1: Zet 46(48)50(52)54(56)58 st. op met sokkenbreinld. en brei 7 cm. boordst. 1 r., 1 av. Geldt voor alle mt. 
2: Brei r. rond verder en meerder in de 1ste ronde evenredig verdeeld tot 52(54)56(58)60(62)64 st. en 
meerder daarna aan het begin en einde van elke 6de ronde 1 st. (Zet markering)                                                                                     
3: Brei tot er 96(100)104(108)112(116)120 st. zijn en een mouwlengte van 48(50)50(52)52(54(54)54 cm. of 
de door U gewenste lengte.                                                                                                                                                            
4: Kant aan weerszijden, van de markering 8 st. af = totaal 16 st.                                                                                                                                                       
5: Brei heen en terug in tricotst. en kant 12 x 1 st. aan weerszijden af (zie ap.). Geldt voor alle mt. Kant 3 x 2 



st. af. Geldt voor alle maten en kant daarna 4x3(5x3)6x3(6x3)7x3(7x3)8x3 st. af. De restende st. in één keer 
afkanten.                                                                                                                                                                                                
6: Brei nog een mouw. 

 

 

 

Afwerking: 

1: Sluit de schoudernaden en naai de mouwen in de tuniek.                                                                                                 
2: Neem 144(150)156(162)168(174)180 st. op langs de hals. (Er moet aan weerszijden van de V-hals 
evenveel steken zijn).                                                                                                                                                                     
3: Brei boordst. 1 r., 1 av. in het midden van de V-hals komt een rechte steek en er worden 2 st. samen 
gebr. in elke 2de ronde aan beide zijden van de middensteek als volgt: voor mv.: 2 st. gedr. r. samenbr. en 
na mv: 2 st. r. samenbr. Brei 2½ cm. en kant losjes af zoals de st. zich voordoen. Geldt voor alle mt.                         
4: Hecht de draden af. Maak de tuniek vochtig en trek voorzichtig in model. 


