


1795 – Gebreide trui met gehaakte pas  -  Mayflower Easy Care. 

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

Borstwijdte cm.:  90  (100)   110 (120)    130    (140)   150 

Lengte cm.:  53   (55)    57  (59)     61     (63)    65 

Kleur: 037, cognac      ben. aant.:   8    (8)     9   (9)     10     (10)    11 

Haaknld. nr.: 2½ 

Rondbreinld. nr. (60 cm.) 3 

Sokkenbreinld. nr.: 3 

Kwaliteit: Mayflower Easy Care Merino, 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. 

Gehaakte pas, geldt voor alle maten:                                                                                                                                                                                   

Als de ronde begint met een stokje dan zijn dat 4 lossen die het eerste stokje vormen, en elke ronde sluit 

met een vast in de laatste steek. 

Ronde 1: * 1 stokje met 2 lossen ertussen * doorgaan van * tot * de ronde klaar. Begin met 4 lossen die het 

eerste stokje vormen. Er moet ca. 1 cm. tussen elk stokje zijn, dit langs de gebreide rand van de trui haken, 

tot er 100(110)120(130)140(150)160 stokjes zijn. Ronde 2: * 2 stokjes om de 2 lossen van de vorige ronde 

en 1 losse * doorgaan van * tot * de ronde klaar. Ronde 3: * 1 stokje om de losse van de vorige ronde en 1 

losse * doorgaan van * tot * de ronde klaar. Ronde 4: zoals de 3de ronde.                                                                                                                                                     

Ronde 5: * 1 stokje 2 lossen 1 stokje om de tweede losse van de vorige ronde * doorgaan van * tot * de 

ronde klaar.                                                                                                                                                                                    

Ronde 6: * 1 vaste 1 halfstokje 1 stokje 2 lossen 1 stokje 1 halfstokje 1 vaste tussen elke 2de van de 2 stokjes 

met 2 lossen van de vorige ronde, 5 lossen * herhaal van * tot * de ronde klaar.                                                                        

Ronde 7: zoals de 6de ronde.                                                                                                                                                      

Ronde 8: * 1 vaste 1 halfstokje 1 stokje 2 lossen 1 stokje 1 halfstokje 1 vaste tussen de 2 lossen van de 

vorige ronde 2 lossen 1 stokje om de 5 lossen van ronde 6 en 7, 2 lossen * herhaal van * tot * de ronde 

klaar.                                                                                                                                                                                             

Ronde 9: * 3 vasten om de 2 lossen van de vorige ronde (de lossen tussen de 2 stokjes) 7 lossen * herhaal 

van * tot * de ronde klaar.                                                                                                                                                             

Ronde 10: * 4 stokjes met 1 losse ertussen om de 7 lossen van de vorige ronde * herhaal van * tot * de 

ronde klaar.                                                                                                                                                                                    

Ronde 11: 1 vaste 1 halfstokje 1 stokje 1 dubbelstokje 2 lossen 1 dubbelstokje 1 stokje 1 halfstokje 1 vaste 

om de middelste lossen van de laastste ronde 2 lossen * herhaal van * tot * de ronde klaar. 

Werkwijze: 

Voor- en achterpand worden aan één stuk gebreid op de rondbreinld.:                                                                                                             

1: Zet 244(270)296(322)348(374)400 st. op met rondbreinld. nr. 3 en brei 4 cm. recht rond. Geldt voor alle 

maten.                                                                                                                                                                                               

2: Brei 1 ronde averechts (vouwlijn). Geldt voor alle mt.                                                                                                       

3: Brei 40 cm. vanaf de vouwlijn. Geldt voor alle mt.               



4: Kant 8 st. af aan beide zijden voor de armsgaten. Geldt voor alle mt.                                                                            

5: Laat het werk rusten. 

Mouwen:                                                                                                                                                                                            

1: Zet 44(48)52(56)60(64)68 st. op met sokkenbreinld. nr. 3                                                                                                       

2: Brei 4 cm. recht rond en dan 1 ronde averechts (vouwlijn) Geldt voor alle mt.                                                              

3: Meerder aan het begin en einde van elke 6de ronde 1 steek tot 88(92)104(112(120)128(136) st.                                                         

4: Brei tot een lengte van 48(50)52(54956(58)60 cm. gemeten vanaf de vouwlijn of de door U gewenste 

mouwlengte.                                                                                                                                                                                  

5: Kant voor de armsgaten 8 st. af. Daar waar er gemeerderd is. Geldt voor alle mt.                                                                                        

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

Samenbreien voor de raglan:                                                                                                                                                        

1: Begin bij het voorpand, een mouw, het achterpand en de andere mouw.                                                                                            

2: In elke 2de ronde minderen voor de raglan als volgt: brei tot er 3 st. over zijn op het voorpand, brei 2 st. 

gedr. recht samen, brei 2 av. (1 st. van het pand en 1 st. van de mouw), 2 r. samenbr. Het zelfde doen aan 

het einde van de mouw en eerst deel van het achterpand enz. Brei de ronde klaar. Geldt voor alle maten.   

3: Brei op deze manier 9(12)15(18)21(24)27 raglanminderingen.                                                                                         

4: Brei 3 rondes gerstekorrel, ga door met de mindering voor de raglan. Geldt voor alle mt. Kant losjes af. 

Afwerking:                                                                                                                                                                                        

1: Sluit het naadje onder bij de mouwen en hecht de draden af.                                                                                                     

2: Vouw de onderkant van de panden en de mouwen naar binnen op de vouwlijn en zet met een elastische 

steek vast.                                                                                                                                                                                         

3: Maak de trui vochtig en trek voorzichtig in model.                                                                      

 

 

 


