


1789 – Overdwars gebreide gestreepte trui  -  Mayflower Easy Care. 

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

Borstwijdte cm.:  100 (110)   120   (130)   140   (150)   160 

Lengte cm.:   55  (60)    65    (70)    75    (80)    85 

Kleur: 039 hemelblauw,    ben. aant.: 
           043 oceaanblauw 
           044 woestijnzand 
           055 geel 
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Breinld. nr.: 3½ 

Rondbreinld. nr.: (40 en 60 cm.) 3 

Kwaliteit: Mayflower Easy Care, 100% wol, 185 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 28 st. en 40 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. 

Deze trui wordt overdwars gebreid in tricotsteek met strepen, zowel de panden als de mouwen. Voor- en 

achterpand bestaat uit één stuk, zodat er geen schoudernaden zijn. Er wordt van zijnaad naar zijnaad 

gebreid. 

Strepen:                                                                                                                                                                                                   

6 nld. kl. 039                                                                                                                                                                                      

12 nld. kl. 044                                                                                                                                                                                           

2 nld. Kl. 043                                                                                                                                                                                                   

2 nld. Kl. 083                                                                                                                                                                                   

2 nld. Kl. 043                                                                                                                                                                                        

2 nld. Kl. 083                                                                                                                                                                                     

8 nld. Kl. 055                                                                                                                                                                                    

2 nld. Kl. 083                                                                                                                                                                                     

8 nld. Kl. 039                                                                                                                                                                                       

2 nld. Kl. 043                                                                                                                                                                                   

2 nld. Kl. 044                                                                                                                                                                                              

2 nld. Kl. 043                                                                                                                                                                                         

2 nld. Kl. 044                                                                                                                                                                                           

6 nld. Kl. 083                                                                                                                                                                                         

4 nld. Kl. 043                                                                                                                                                                                              

4 nld. Kl. 055 

Deze strepen volgorde herhalen. Geldt voor alle maten.                                                                                                         

Alle boorden worden gebreid met kl. 044 en in boordsteek 1 r., 1 av. 

 

Werkwijze: 



Voor- en achterpand:                                                                                                                                                                    

1: Zet 256(270)286(300)316(330)346 st. op met breinld. nr. 3½                                                                                        

2: Brei 14(16)18/20)22(24)26 cm. en verdeel het werk in 2 evengrote delen voor- en achterpand.                              

3: Laat het voorpand rusten en brei verder met het achterpand. Kant aan de hals zijde 3 x 1 st. af. Geldt 

voor alle maten. Brei 16(17)18(19)20(21)22 cm. en meerder 3 x 1 st. aan de halszijde. Geldt voor alle 

maten. Laat het werk rusten.                                                                                                                                                            

4: Brei met het voorpand verder, kant aan de halszijde 2 x 2, 4 x 1 en 2 x 1 st. af. Geldt voor alle maten. Brei 

13(14)15(16)17(18)19 cm. en meerder aan de halszijde 2 x 2, 4 x 1 en 2 x 1 st. Geldt voor alle maten. Let 

Op! dat de strepen van het voorpand weer aansluiten met de strepen van het achterpand, als met de 

schouder begonnen wordt. Zo nodig een paar nld. extra breien op middenvoor.                                                             

5: Brei 13(14)15(16)17(18)19 cm. met alle steken van voor- en achterpand.                                                                       

6: Kant af. 

Mouwen:                                                                                                                                                                                       

1: Zet 64(70)76(82)88(94)100 st. op met breinld. nr. 3½ en brei de strepen zoals hierboven beschreven.                 

2: Brei 35(38)41(43)46(49)51 cm. en kant af.                                                                                                                             

3: Brei nog een mouw. 

Afwerking:                                                                                                                                                                                       

1: Sluit de mouwnaden, de strepen lopen in de lengte.                                                                                                           

2: Naai de mouwen passend in de trui, niet te strak en niet te losjes.                                                                                  

3: Sluit de zijnaden.                                                                                                                                                                         

4: Neem met rondbreinld. 60 cm. 190(200)210(220)230(240)150 st. op langs de onderkant van de trui en 

brei 5 cm. boordst. 1 r., 1 av. Kant losjes af zoals de st. zich voordoen. Geldt voor alle maten.                                       

5: Neem met rondbreinld. 30 cm. 68(74)80(86)92(98)104 st. op langs de onderkant van de mouwen en brei 

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

6: Neem met rondbreinld. 30 cm. 100(104)108(112)116(120)124 st. op rond langs de halslijn en brei 2 cm. 

boordst. 1 r., 1 av. Kant losjes af zoals de st. zich voordoen. Geldt voor alle maten.                                                                                                              

 


