


1778 – Wijde gestreepte trui  -  Mayflower Super Kid Silk. 

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

Borstwijdte cm.:  102  (112)   122   (132)    142    (152)   162 

Lengte cm.:   58   (60)    62    (64)     66     (68)    70 

Kleur: 1 wit                  ben. aantal: 
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Breinld. nr.: 5 

Rondbrinld. nr.: 40cm. 4½ 

Kwaliteit: Mayflower Super Kid Silk, 76% Kid Mohair, 24% Zijde,                                     
195 m. pr. 25 gr. 

Stekenverhouding: 17 st. en 24 nld. met dubbele draad en in tricotsteek = 10 x 10 cm. 
 

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

Het is een goed idee om het hele patroon door te lezen voordat U begint, en een proeflapje te maken. 

Maak daarna het proeflapje vochtig en trek het voorzichtig in model. 

Werkwijze: De strepen na de boord:                                                                                                                                                     

2 nld. met kl. 19                                                                                                                                                                                     

2 nld. met kl. 1                                                                                                                                                                                     

4 nld. met kl. 40                                                                                                                                                                                  

6 nld. met kl. 30                                                                                                                                                                                            

2 nld. met kl. 35                                                                                                                                                                                       

2 nld. met kl. 19                                                                                                                                                                                          

2 nld. met kl. 1                                                                                                                                                                                       

2 nld. met kl. 40                                                                                                                                                                                     

2 nld. met kl. 30                                                                                                                                                                                        

2 nld. met kl. 35                                                                                                                                                                                         

4 nld. met kl. 1                                                                                                                                                                                

4 nld. met kl. 19                                                                                                                                                                                     

2 nld. met kl. 40                                                                                                                                                                                             

2 nld. met kl. 30                                                                                                                                                                                       

2 nld. met kl. 35                                                                                                                                                                                 

Deze volgorde van de strepen herhalen. 

Achterpand:                                                                                                                                                                                                            

1: Zet 88(96)104(112)120(128)136 st. op met breinld. nr. 5 en kl. 35.                                                                                 

2: Brei 1 nld. r., 1 nld. av., 1 nld. r. en 3 nld. met boordst. (1 r., 1 av.)                                                                                  

3: Brei verder in tricotsteek met de bovengenoemde strepen en kleur indeling.                                                               

4: Brei tot een lengte van 57(59)61(63)65(67)69 cm.                                                                                                             

5: Kant de middelste 34(36)38(40)42(44)46 st. af en brei elk deel apart verder.                                                                     

6: Kant aan de halszijde 1 x 2 st. en kant de resterende st. in één keer af. Geldt voor alle maten.                                                                       

7: Brei de andere zijde in spiegelbeeld op dezelfde manier. 



Voorpand:                                                                                                                                                                                           

1: Breien zoals beschreven bij het achterpand tot een lengte van 53(55)57(59)61(63)65 cm.                                       

2: Kant de middelste 28(30)32(34)36(38)40 st. af en brei elk deel apart verder.                                                                

3: Kant aan de halszijde 2 x 2 en 1 x 1 st. af. Geldt voor alle maten.                                                                                    

4: Brei verder totdat het voorpand dezelfde lengte heeft als het achterpand en kant de resterende st. af.              

5: Brei de andere zijde in spiegelbeeld op dezelfde manier. 

Mouwen:                                                                                                                                                                                           

1: Zet 76(80)84(88)92(96)100 st. op met breinld. nr. 5 en kl. 35.                                                                                            

2: Brei zoals beschreven bij het achterpand, zie punt 2 en 3.                                                                                                         

3: Brei tot een mouwlengte van 38(40)40(42)42(44)44 cm. of de door U gewenste lengte.                                                             

4: Kant de st. losjes af.                                                                                                                                                                          

5: Brei nog een mouw. 

Afwerking:                                                                                                                                                                                         

1: Sluit de schoudernaden. Naai de mouwen in de trui (passend, niet te strak maar ook niet te los).                         

2: Neem met kl. 35 en rondbreinld. nr. 4½, 94(100)106(112)118(124)130 st. op langs de halslijn en brei 1 

ronde recht, 2 rondes boordst. (1 r., 1 av.) en 3 rondes recht. Kant losjes af.                                                        




