


1782 – Trui met gaatjes strepen  -  Mayflower 1 class en Mayflower Super Kid Silk. 

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

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

Lengte ca. cm.:    65    (67)      69    (71)     73    (75) 

1 Class, kleur: 2052 lichtgrijs   ben. aant: 
Super Kid Silk, kleur: 01 wit 

    4 
    3 

    (4) 
    (3) 

      5 
      4 

    (5) 
    (4) 

     6 
     5 

    (6) 
    (5) 

Breinld.: 3 en 4  

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

3 voor de halsboord 
3 en 4 

Kwaliteit: Mayflower 1 class, 75% superwash wol, 25% nylon, 210 m. pr. 
50 gr. 
Super Kid Silk, 76% Kid Mohair, 24% Zijde, 195 m. pr. 25 gr. 

Stekenverhouding: 20 st. en 24 nld. met het patr. en breinld. nr. 4 = 10 x 10 cm. 

 

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

 

Tricotsteek: recht op de goede/voorzijde en averecht op de achterzijde / rondbreien: alle steken recht. 

Patroon:                                                                                                                                                                                                 

1 – 4 nld./ronde: tricotsteek met lichtgrijs 1. Class.                                                                                                                      

5 en 6 nld./ronde: tricotsteek met wit Super Kid Silk.                                                                                                                         

7 nld./ronde: met wit Super Kid Silk: afwisselend 1 omslag, 1 st. recht los afhalen, 1 st. recht, haal de 

losafgehaalde steek over.                                                                                                                                                        

8 nld./ronde: tricotsteek met wit Super Kid Silk.                                                                                                                  

Herhaal deze 8 nld./rondes. 

 

Voor- en achterpand:                                                                                                                                                                        

Het voor- en achterpand wordt aan één stuk gebreid totaan de armsgaten: zet 192(200)208(216)224(232) 

st. op met rondbreinld. nr. 3 en kleur lichtgrijs, brei 10 rondes recht, daarna 1 ronde av., dit is de vouwlijn, 

brei 10 rondes r. Neem met een dunne breinld. de steken van het opzetten weer op, (ca. 20 st. per keer), 

vouw naar achteren van het werk (binnenzijde) en brei nu 1 st. van de opgenomen st. en 1 st. van de 

rondbreinld. recht samen, voor de boord. Doe dit helemaal rond. Brei nu verder met rondbreinld. nr. 4 en 

het patroon zoals hierboven beschreven tot een lengte van 44(45)46(47)48(49) cm. Sluit af met een ronde 

recht. Deel het werk in voor- en achterpand 96(100)104(108)112(116) st. per deel. Brei vanaf hier heen en 

terug over de nld. 

Achterpand:                                                                                                                                                                                                 

Kant aan beide zijden 5 st. af en daarna 1 st. aan beide zijden voor de raglan als volgt: brei 1 kantsteek, 1 st. 

recht, 2 st.recht samenbr., brei tot er 4 st. op de nld. over zijn, neem 1 st. recht los af, 1 st. recht breien, 

haal de los afgehaalde steek over, 1 st. r. en 1 kantst. Herhaal deze mindering in elke 2de nld. 

22(23)24(25)26(27) keer = 42(44)46(48)50(52) st. Zet deze resterende st. op een stekenhouder.  

Voorpand:                                                                                                                                                                                                           

Breien zoals beschreven ap. maar nu mer een halsuitsnijding en een kortere raglan: Na 15(16)17(18)19(20) 



raglanminderingen, de middelste 22(24)26(28)30(32) st. op een stekenhouder zetten voor de hals. Brei elk 

deel apart verder en kant aan de halslijnzijde in elke 2de nld. 1 x 4, 1x 3, 1 x 2 en 1x 1 sr. Af. Als er 

19(20)21(22)23(24) keer geminderd is voor de raglan, de resterende 3 st. afkanten. Brei de andere zijde in 

spiegelbeeld. 

Rechtermouw:                                                                                                                                                                                  

Zet 48(50)52(54)56(58) st. op met sokkenbreinld. nr. 3 en kl. lichtgrijs en brei 10 rondes recht, daarna 1 

ronde averecht, dit is de vouwlijn en nogmaals 10 rondes recht. Neem met een dunne breinld. de steken 

van het opzetten weer op, (ca. 10 st. per keer), vouw naar achteren van het werk (binnenzijde) en brei nu 1 

st. van de opgenomen st. en 1 st. van de sokkenbreibreinld. recht samen, voor de boord. Doe dit helemaal 

rond. Brei verder met sokkenbreinld. nr. 4 en begin met het patroon zoals hierboven beschreven. Zet een 

markering aan het begin van de ronde. Meerder aan beide zijden van de markering 1 st. in elke 8ste ronde 7 

keer en in elke 6de ronde 6 keer = 74(76)78(80)82(84) st. Bij een mouwlengte van 45(45)46(46)47(47) cm. 5 

st. aan beide zijden van de markering afkanten. Brei nu heen en terug verder en minder 1 st. voor de raglan 

aan de rechterzijde, zoals beshreven bij ap.  = 22(23)24(25)26(27) keer en tevens 1 st. minderen aan de 

linkerzijde = 19(20)21(22)23(24) keer. Als de minderingen aan de linkerzijde gedaan zijn, afkanten voor de 

halslijn aan deze zijde in elke 2de nld. 3 x 6 en 1 x 5. 

Linkermouw:                                                                                                                                                                                   

Breien zoals beschreven bij rechtermouw maar nu in spiegelbeeld. 

Sluit de raglannaden. 

Halsboord:                                                                                                                                                                                                                                 

Neem met rondbreinld. nr. 3 en lichtgrijs de steken op, tussen ap. en bovenkant van de linkermouw 20 st.,  

14 st. langs het vp. + de st. van de stekenh. 22(24)26(28)30(32) st. + 14 st. vp. en 20 st. bovenkant 

rechtermouw en de st. van de stekenh. ap. 42(44)46(48)50(52) st. = totaal 132(136)140(144)148(152) st. 

Brei 2½ cm. recht rond, 1 ronde av. (=vouwlijn) en daarna bijna 2½ cm. recht rond, kant de st. r. af in de 

volgende ronde. Vouw de halsboord op de vouwlijn naar binnen en naai deze vast langs de halslijn met een 

elastische st. 

Sluit de resterende naden. 

 




