


1779 – Trui met brede ribbelsteek  -  Mayflower Cotton 1. 

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

Bovenwijdte cm.:    96  (100)     104    (108)    112   (116) 

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

Kleur: 03 Dessert groen,   ben. aant.:     9   (10)      11     (12)     12    (13) 

Breinld.: 2½ en 3 

Rondbreinld. (40 cm.) 
Rondbreinld. (60 cm.) 

2½ voor de halsboord 
2½ en 3 

Kwaliteit: Mayflower Cotton 1, 50% katoen, 50% Hb acryl, 175 m. pr. 50 gr 

Stekenverhouding: 23 st. en 40 nld. met de ribbelst. en breinld. nr. 3 = 10 x 10 cm. 
 

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

 

Brede ribbelsteek:                                                                                                                                                                       

Rondes: afwisselend 2 rondes recht en 2 rondes averechts.                                                                                                 

Heen en terug breien: * 1 nld. recht, 2 nld. averecht, 1 nld. recht, herhalen vanaf * 

Voor- en achterpand:                                                                                                                                                                       

Zet 230(240)250(260)280(280) st. op met rondbreinld. nr. 3 en brei de ribbelsteek zoals hierboven 

beschreven. Zet een markering voor de zijnaden = 115(120)125(130)135(140) st. Na 10 cm. 2 st. minderen 

in elke zijnaad als volgt: * 1 st., brei 2 st. samen, brei tot 3 st. voor de markering, 2 st. gedr. samenbr., 1 st. 

en herhalen vanaf * (brei de minderingen passend in het patroon van de ribbelst. r. of av.). Herhaal deze 

mindering in elke 6de ronde 8 keer = 198(208)218(228)238(248) st. Brei na de minderingen verder tot een 

totale lengte van 30 cm. en meerder 2 st. in elke zijnaad in elke 6de nld. 6 keer = 222(232)242(252)262(272) 

st. Bij een lengte van 42(43)44(45)46(47) cm. het werk delen bij de zijnaden in voor- en achterpand = 

111(116)121(126)131(136) st. per deel. 

Achterpand en mouw:                                                                                                                                                               

Zet 100(103)106(109)112(115) st. op aan beide zijden = 311(322)333(344)355(366) st. Brei nu heen en 

terug verder met het ribbelpatroon. Als er voor de mouw 16(17)18(19)20(21) cm. gebreid is de middelste 

33(34)35(38)41(42) st. op een stekenhouder zetten voor de achterhals en elke zijde apart verder breien. 

Kant aan de halszijde in elke 2de nld. 1 x 2 en 1 x 1 st. af. Bij 18(19)20(21)22(23) cm. mouw de resterende 

136(141)146(150)154(159) st. op een stekenh. zetten,  voor de mouw en de schouder. Brei de andere zijde 

in spiegelbeeld. 

Voorpand en mouw:                                                                                                                                                                     

Breien zoals beschreven bij het ap. maar nu met een diepere halsuitsnijding. Als de mouw 

13(14)14(15)17(18) cm. is de middelste 9(10)11(14)17(18) st. op een stekenh. zetten. Brei elk deel apart 

verder en 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. Als de mouw het zelfde 

aantal toeren heeft als ap. De mouwen en de schouder samen breien. Leg de panden met de goede zijden 

op elkaar en brei 1 st. van elk deel r. samen en kant direkt af. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Hals:                                                                                                                                                                                                  

Neem met rondbreinld. nr. 2½ de steken op langs het voorpand 25 st. + de st. van de st.houder 

9(10)11(14)17(18) st. + 25 st. en langs het ap. 7 st. + de st. van de st. houder 33(34)35(38)41(42) st. + 7 st. = 



totaal 106(108)110(116)122(124) st. Brei 12 cm. boordst. (afwisselend 1 r., 1 av.) en kant losjes af zoals de 

st. zich voordoen. Vouw de boord om naar binnen en naai deze vast langs de halslijn met een elastische st. 

Mouwboordje:                                                                                                                                                                            

Neem met breinld. nr. 2½ de steken op langs de onderkant van de mouw, 1 st. voor elke 3de nld. = 

47(51)55(59)63(67) st. Brei 5 cm. heen en terug in boordst. (=afwisselend 1 r., 1 av.). Kant de st. af zoals ze 

zich voordoen. Geldt voor beide mouwen. Sluit de mouwnaadjes. 

 

 




