


1758 – damestrui met patroon en splitten – Mayflower Easy Care. 

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

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

Lengte ca. cm.:    67   (69)    71   (73)     75    (77) 

Kleur: 04 lichtgrijs,              benodigd aantal:    11   (11)    12   (12)     13    (13) 

Breinld. nr.: 2½ en 3 

Rondbreinld. nr.: (80 cm.) 2½ en 3 

Kabelnld. nr.: 3 

Kwaliteit: Mayflower Easy Care 

Stekenverhouding: 35 st. en 36 nld. met het aangegeven patroon en breinld. 
nr. 3 = 10 x 10 cm. 

 

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

 

Kabels, aantal steken deelbaar door 16:                                                                                                                             

nld. 1: 1 r., 2 av., 2 r., 2 av., 2 r., 2 av., 2 r., 2 av., 1 r.                                                                                                                 

nld. 2 en alle even nld.: brei zoals de steken zich voordoen.                                                                                                 

nld. 3: zet 4 st. op de kabelnld. achter het werk, brei de volgende 4 st. als volgt: 1 r., 2 av., 1 r. Daarna de st. 

van de kabelnld. breien als volgt: 1 r., 2 av., 1 r. Zet 4 s. Op de kabelnld. voor het werk, brei de volgende 4 

st. als volgt: 1 r., 2 av., 1 r. Daarna de st. van de kabelnld. breien als volgt: 1 r., 2 av., 1 r.                                                  

nld. 5, 7, 9 en 11: breien als nld. 1.                                                                                                                                               

Herhaal deze 12 nld. met steeds de wisseling in de kabel in de nld. 3 van het patroon. 

Gerstekorrel:                                                                                                                                                                             

nld. 1: * 1 av., 1 r., herhalen vanaf *.                                                                                                                                         

nld. 2: breien zoals de steken zich voordoen.                                                                                                                        

nld. 3: brei r. boven av. en av. boven r.                                                                                                                                 

nld. 4: breien zoals de steken zich voordoen.                                                                                                                       

Herhaal deze 4 nld. 

Omgekeerde tricotsteek: averechts op de goede/voor zijde en recht op de averechtse/achter zijde. 

 

Achterpand: 

Zet 183(191)197(205)211(219) st. op met breinld. nr. 2½ en brei 5 cm. boordst. als volgt: 1 kantst., * 1 av., 1 

r., herhalen vanaf * en nld. afsluiten met 1 av. en 1 kantst. Brei daarna verder met breinld. nr. 3 en minder 

1 st. in de eerste nld. 182(190)196(204)210(218) st. en begin met het patroon als volgt: 1 kanstst., 

7(9)10(12)13(15) st. gerstekorrrel, 5 st. omgekeerde tricotst., * 16 st. kabelpatroon, 5 st. omgekeerde 

tricotst., 9(10)11(12)13(14) st. gerstekorrel, 5 st. omgekeerde tricotst., herhalen vanaf * 3 keer en afsluiten 

met 16 st. kabelpatr., 5 st. omgekeerde tricotst. 7(9)10(12)13(15) st. gerstkorrel en 1 kantst. Er zijn nu 6 

opgaande banen met gerstkorrel en 5 opgaande banen met kabels alle banen hebben 5 st. omgekeerde 

tricotst. ertussen. Als het werk 15 cm. lang is een markering zetten voor de splitten in de zijnaden. Bij een 

lengte van 45(46)47(48)49(50) cm. afkanten voor de armsgaten aan beide zijden in elke 2de nld. 1 x 6, 1 x 5, 

1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 en 4 x 1 st. = 134(142)148(156)162(170) st. De afkanting voor de armsgaten komen in de 



kabels, brei alleen dat deel van de kabel, dat mogelijk is, anders de st. breien met omgekeerd tricotst. Bij 

een armsgathoogte van 19(20)21(22)23(24) cm. de middelste 58(62)64(68)70(74) st. op een hulpnld. zetten 

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

TEVENS: als er begonnen wordt met afkanten voor de hals beginnen met afkanten voor de schouders aan 

de armsgatzijde in elke 2de nld. 5 x 7(3 x 7 en 2 x 8)1 x 7 en 4 x 8(4 x 8 en 1 x 9)2 x 8 en 3 x 9(5 x 9). Brei de 

andere zijde in spiegelbeeld. 

Voorpand: 

Breien zoals beschreven bij het ap. maar nu met een diepere halsuitsnijding. Bij een armsgathoogte van 

15(16)17(18)19(20) cm. de middelste 34(38)40(44)46(50) st. op een hulpnld. zetten en elk deel apart verder 

breien. Kant aan de halszijde in elke 2de nld. 1 x 5, 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st. af. En kant af voor de 

schouders op dezelfde hoogte en op dezelfde manier als beschreven ap. Brei de andere zijde in 

spiegelbeeld. 

Mouwen: 

Zet 89(93)95(99)101(105) st. op met breinld. nr. 2½ en brei 10 cm. boordst. als beschreven bij ap. Brei 

daarna verder met breinld. nr. 3 en meerder in de eerste nld. 1 st. 90(94)96(100)102(106) st. en brei als 

volgt: 1 kantst., 1(3)4(6)7(8) omgekeerde tricotst., *16 st. kabelpatr., 5 st. omgekeerde tricotst., 9 st. 

gerstkorrel, 5 st. omgekeerde tricotst., herhalen vanaf * nog 1 keer en daarna 16 st. kablepatr., 1(3)4(6)7(8) 

st. omgekeerde tricotst. en 1 kantst. Meerder 1 st. aan beide zijden in elke 8ste nld. 10 keer en in elke 6de 

nld. 8 keer = 126(130)132(136)138(142) st. Bij een mouwlengte van 40(40)41(41)42(42) cm. met het 

patroon beginnen met afkanten voor de mouwkop aan beide zijden in elke 2de nld. 1 x 6, 1 x 5, 1 x 4, 1 x 3, 1 

x 2, 20(22)23(25)26(28) x 1, 4 x 2 en 3 x 3 st. afkanten. Kant de resterende 12 st. in één keer af. Brei nog een 

mouw. 

Afwerking: 

Sluit de schoudernaden.                                                                                                                                                   

Halsboord: Neem met rondbreinld. nr. 2½ vanaf de linkerschouder de steken op als volgt: 23 st. + de 

rustende st. vp. 34(38)40(44)46(50) st. + 23 st. en bij het ap. 6 st. + de rustende st. ap. 58(62)64(68)70(74) 

st. + 6 st. = totaal 150(158)162(170)174(182) st. Brei rond in boordst. (afwisselend 1 r., 1 av.). Bij een 

halsboord hoogte van 12 cm. alle st. losjes afkanten, evt. met breinld. nr. 3 zodat de rand niet te strak 

wordt. Naai de mouwen in de trui. Sluit de zijnaden van de mouwen, maar laat de laatste 10 cm.(= boord 

van de mouw) open voor de split. Sluit de zijnade van de panden, maar laat de onderste 15 cm. in de 

zijnaden open voor de split. 


