


1747 – Trui met kantpatroon en kabels – Mayflower Easy Care Big. 

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

Bovenwijdte cm.:    110  (110)     120   (120)    130   (130) 

Lengte ca. cm.:     65   (67)      68    (70)     72    (74) 

Kleur: 103 desert sage,   ben. aant.:     16   (16)      17    (17)     18    (18) 

Breinld. nr.: 4 en 5 

Rondbreinld. nr.: (80 cm.) 
Rondbreinld. nr.: (40 cm.) 

4 en 5 
5 (voor de halsboord) 

Kwaliteit: Mayflower Easy Care Big, 100% wol, 85 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 21 st.en 28 nld. met het patroon en breinld. nr. 5  
= 10 x 10 cm. 

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

Kantpatroon en kabels, aantal steken deelbaar door 11 st. + 7 st. 

Wordt gebreid zoals aangegeven in het diagram dat onderaan dit patroon staat. Alleen de goede/voorzijde, 

patroon ronde is ingetekend. De averechtsezijde, de tussen ronde, worden de st. gebr. zoals ze zich 

voordoen. Herhaal het rapport van 11 st. in de breedte. De st. die in het grijs weergegeven zijn worden 

alleen gebruikt als er heen en terug gebreid wordt. Brei een kabel in elke 3de  patroonnld. Herhaal de 8 nld. / 

rondes in de hoogte. 

Voor- en achterpand worden samengebreid totaan de armsgaten. 

Zet 240(240)264(264)284(284) st. op met rondbreinld. nr. 4 en brei dubbele boordst. (afwisselend 2 r., 2 

av.). Brei 13 rondes en brei verder met rondbreinld. nr. 5 en brei de eerste ronde r. en tevens 2(2)0(0)2(2) 

st. evenredig verdeeld meerderen = 242(242)264(264)286(286) st. Ga daarna verder met het patroon zoals 

aangegeven in het diagram, herhaal het patroon van 11 st. = 22(22)24(24)26(26) keer het rapport in de 

ronde. Brei het patroon en de kabels tot het werk een lengte heeft van 45(46)47(48)49(50) cm. en eindig 

met een 6de of 8ste patroonronde. Deel het werk in de zijnaden voor de armsgaten: plaats het begin van de 

ronde 3 st. terug = midden in de laatste kabel. Vanaf nu behoren deze 3 st. tot het ap., brei 

10(10)11(11)12(12) rapporten = 110(110)121(121)132(132) st. en sluit af midden in de volgende kabel = 8 

st. = totaal 121(121)132(132)143(143) st. voor het ap. Laat het vp. rusten. 

Achterpand: 

Brei heen en terug verder met het patroon, maar brei de buitenste 3 st. aan beide zijden in tricotst. Bij een 

armsgathoogte van 20(21)22(23)24(25) cm. de middelste 41(41)46(46)51851) st. op een stekenh. zetten. 

Brei elk deel apart verder en kant in elke 2de nld. aan de halszijde 1 x 2 en 1 x 1 st. af. Zet de resterende 

37(37)40840943(43) st. op een stekenh. voor de schouder. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Voorpand: 

Breien zoals het ap. maar met een diepere halsuitsnijding: bij een armsgathoogte van 15(16)17(18)19(20) 

cm. de middelste 33(33)36(36)39(39) st. op een stekenh. zetten en elk deel apart verder br. Kant in elke 2de



ndl. Aan de halszijde 1 x 3, 1 x 2 en 2 x 1 st. af. Brei verder totdat het vp. dezelfde armsgathoogte heeft als 

ap. Brei de schouders samen door de panden met de goede kanten op elkaar te leggen en 1 st. van elke nld. 

r. br. en direkt afkanten. Brei de andere zijde in spiegelbeeld.

Mouwen: 

Zet 54(54)58858)62(62) st. op met breinld. nr. 4 en brei dubbele boordst., brei de eerste nld. als volgt: 1 

kantst., 1 av., * 2 r., 2 av., herhalen vanaf * en de nld. afsluiten met 2 r. 1 av., 1 kantst. Brei 13 nld. en 

minder in de laatste av. nld. 1 st. = 53(53)57(57)61(61) st. Brei verder met breinld. nr. 5 en het patroon als 

volgt: 1 kantst., 0(0)2(2)4(4) r., brei volgens het begin van het diagram, herhaal het rapport 4 keer en sluit 

af met het einde van het diagram, 0(0)2(2)4(4) r., 1 kantst. Meerder 1 st. aan beide zijden in elke 6de nld. 16 

keer = 85(85)89(89)93(93) st. Laat de st. die gemeerderd worden doorlopen in het patroon. Bij een 

mouwlengte van 46(46)47(47)48(48) cm. de st. losjes afkanten. Brei nog een mouw. 

Afwerking: 

Halsboord: Neem met rondbreinld. nr. 5 vanaf de linkerschouder de st. op: 14(14)10(10)17(17) st. + de 

rustende 33(33)36(36)39(39) + 14(14)10(10)17(17) st. langs het vp en langs het ap. 4 st. + de rustende 

41(41)46(46)51(51) st. + 4 st. = totaal 110(110)110(110)132(132) st. Brei verder met het patroon, zodat het 

patroon van het vp. en ap. doorloopt en de overige st. mee br. in het patroon. Brei 14 cm. halsboord of de 

door U gewenst hoogte voor de boord. Kant losjes af. Vouw de halsboord voor de helft naar binnen en zet 

deze vast langs de halslijn met een elastische st. Sluit de zijnaden van de mouwen en naai deze in de trui. 

1 m i glat = ret på retsiden, vrang på vrangsiden / 1 steek in tricotsteek = recht op de goede zijde, averechts 

op de achterzijde. 

1 omslag / 1 omslaan. 

2 ret overtrukket sammen (= 1 m ret løs af, strik næste m ret og træk den løst aftagne m over) /haal 1 steek 

recht los af, 1 recht breien, haal de losafgehaalde steek over. 

2 ret sammen / 2 recht samenbreien. 

3 ret overtrukket sammen (= tag 2 m ret sammen løs af, stik næste m ret of træk de løst aftagne m over) / 

haal 2 steken recht los af, 1 recht breien, haal de 2 losafgehaalde steken over. 



Sno 6 m mod højre: sæt 3 m på hjælpepinden bag arb, strik 3 m ret og derefter strikker de 3 m på 

hjælpepinden i ret / Kabel over 6 steken naar rechts: zet 3 steken op een hulpnaald (kabelnaald) achter he 

twerk, brei de volgende 3 steken recht en daarna de 3 steken van de kabelnaald recht breien. 

 

 


