


1780 – Gestreepte trui - Mayflower Easy Care                                                                             

(dit patroon is ook verkrijgbaar als vest) 

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

Bovenwijdte cm.:   98  (108)   118   (128)     138    (148)    158 

Lengte cm.:   60   (62)   64    (66)      68    (70)     72 

Kleur: 3 lichtgrijs,  ben. aant.: 
           4 donkergrijs 
         10 geel 
         16 wit 
         20 zwart 
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Rondbreinld. nr.: 80 cm. 
                               40 cm. 

3½ 
3½ 

Sokkenbreinld. nr.: 3½ 

Kwaliteit: Mayflower Easy Care Cotton Merino,                                                    
50% superwash wol, 50 % katoen, 170 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 22 st. en 30 nld. = 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. 

De trui wordt op de rondbreinld. gebreid in tricotsteek dit betekend: met een rechte steek rond breien en 

de mouwen worden met een rechte steek rond op de sokkenbreinld. gebreid en de boorden worden met 

boordsteek gebreid. Bij het wisselen van de kleuren de eerste steek van de nieuwe kleur samen met de 

voorgaande kleur breien zo ontstaat er een mooiere overgang in kleur.  

De strepen na de boorden, die met zwart gebreid worden kl. 20.                                                                                                     

1ste: streep: 4 rondes licht grijs, kl. 3                                                                                                                                                

2de: streep: 12 rondes wit, kl. 16                                                                                                                                                         

3de: streep: 12 rondes donkergrijs, kl. 4                                                                                                                                           

4de: streep: 4 rondes lichtgrijs, kl. 3                                                                                                                                                       

5de: streep: 5 rondes geel, kl. 10                                                                                                                                                  

Deze 5 strepen herhalen, geldt voor alle maten. 

Werkwijze:                                                                                                                                                                                        

Voor- en achterpand worden op de rondbreinld. gebreid.                                                                                                         

1: Op rondbreinld. nr. 3½ 80 cm. met kleur zwart 220(240)260(280)300(320)340 st. opzetten.                                     

2: Brei 7 cm. boordst. (1 r., 1 av.). Geldt voor alle mt.                                                                                                                 

3: Brei recht rond verder en brei de strepen zoals hierboven beschreven.                                                                          

4: Brei tot een lengte van 39(40)41(42)43(44)45 cm. vanaf de onderkant gemeten.                                                                         

5: Kant 8 st. af in beide zijden voor de armsgaten en laat het werk rusten. 

Mouwen:                                                                                                                                                                                         

1: Zet met sokkenbreinld. nr. 3½ en kleur zwart 38(42)46(50)54(58)62 st. op en brei 7 cm. boordst. (1 r., 1 

av.). Geldt voor alle maten.                                                                                                                                                            

2: Brei daarna met kl. zwart en in een rechte st. verder, meerder in de eerste ronde evenredig verdeeld tot 



50(54)58(62)66(70)74 st. Daarna aan het begin en einde van elke 6de ronde 1 st. meerderen tot 

86(92)98(104)110(116)122 st.            

3: Als het zwarte deel een lengte heeft van 8(9)10(11)12(13)14 cm. of de door U gewenste lengte (hier kan 

de mouwlengte gereguleerd worden) doorgaan met de strepen zoals hierboven beschreven. Geldt voor alle 

maten.                                                                                                                                                                                                  

4: De kleurwissing vindt plaats bij de meerderingen.                                                                                                                                 

5: Brei verder totdat de mouw(en) hetzelfde aantal strepen heeft als de panden (sluit met dezelfde kleur 

streep). Kant op de plaats van de meerdering 8 st. af.                                                                                                              

6: Laat het werk rusten en brei nog een mouw. 

Samenbreien van de raglan:                                                                                                                                                               

1: Bij het samenbreien van de delen, de eerste 2 st. en laatste 2 st. van elk deel av. breien. De mindering na 

de averechtse st. breien bij elk deel. Geldt voor alle maten.                                                                                                     

2: Begin bij het achterpand, een mouw, voorpand en de andere mouw. Brei verder met de aangegeven 

strepen, elke keer van kleur wisselen daar waar je begonnen met met het samenbreien.                                                      

3: Minder voor de raglan in elke 2de ronde. Voor de averechtse steken 2 st. gedraaid samenbreien en na de 

averechtse steken 2 recht samenbreien.                                                                                                                                      

4: Als er 30(32)34(36)38(40)42 raglanminderingen gebreid zijn, kleur wisselen en met zwart verder breien. 

Laat de middelste 28(30)32(34)36(38)40 st. rusten. Vanaf hier heen en terug breien in tricotsteek en 

doorgaan met minderen voor de raglan op de nld. die recht gebreid wordt.                                                                      

5: Laat daarna aan de halszijde 1 x 2 en 3 x 1 st. rusten. Brei nog 2 nld. met de resterende st.                                         

6: Brei met rondbreinld. 40 cm. alle steken en minder evenredig totdat er 94(100)106(112)118(124)130 st. 

zijn.                                                                                                                                                                                                            

7: Brei 2 cm. boordst. (1 r., 1 av.). Kant losjes af zoals de st. zich voordoen. Geldt voor alle maten. 

Afwerking:                                                                                                                                                                                                

1: Sluit het naadje onder bij het armsgat.                                                                                                                                  

2: Vouw de halsboord naar binnen en zet deze met een elastische steek vast langs de halslijn aan de 

binnenzijde.                                                                                                       

 




