


1808 - Trui met veschillende kabels Mayflower Cotton Merino Classic. 

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

Bovenwijdte cm.:   97  (101)  105   (109)    114   (118) 

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

Kleur 102 zand                  benodigd aantal:   12   (13)   14    (15)     16    (17) 

Breinld. en rondbreinld. nr.: 3½ en 4 en kabelnld. 

Kwaliteit: Mayflower Easy Cotton Merino Classic,                                          
50% wol 50% katoen, 110 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 19 st. en 24 nld. In tricotst. met breinld. nr. 4 = 10 x 10 
cm. 

 

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

Kabels over 4 steken (boord):                                                                                                                                                     

1ste en 2de ronde: 4 recht                                                                                                                                                                

3de ronde: zet 2 st. op de kabelnld. voor het werk, brei 2 st. recht en daarn de 2 st. van de kabelnld. recht 

breien.                                                                                                                                                                                                   

4de - 6de ronde: 4 recht                                                                                                                                                          

Herhaal deze 6 rondes 

Kabels over 8 steken (raglan):                                                                                                                                                               

1ste – 6de ronde: 8 recht                                                                                                                                                         

7de ronde: zet 4 st. op de kabelnld. voor het werk, brei 4 st. recht en daarn de 4 st. van de kabelnld. recht 

breien.                                                                                                                                                                                                              

9de – 12de ronde: 8 recht                                                                                                                                                             

Herhaal deze 12 rondes                

Kabel over 12 steken (coll):                                                                                                                                                           

1ste – 8ste ronde: 12 recht                                                                                                                                                                  

9de ronde: zet 6 st. op de kabelnld. voor het werk, brei 6 st. recht en daarn de 6 st. van de kabelnld. recht 

breien.                                                                                                                                                                                                                

10de – 16de ronde: 12 recht                                                                                                                                                       

Herhaal deze 16 rondes    

Voor- en achterpand:                                                                                                                                                                            

Zet 184(192)200(108)216(224) st. op met rondbreinld. nr. 3½ en brei de boord als volgt: 1 av., * 4 r. (= 

kabel), 2 av., herhalen vanaf* en de nld. eindigen met 4 r. (= kabel), 1 av. Zet een markering aan het begin 

van de ronde en na 92(96)100(104)108(112) st. en brei de boord zoals hierboven beschreven, 18 rondes = 3 

keer een kabel. Brei nu verder met rondbreinld. nr. 4 en recht rond tot een lengte van 44(45)46/47)48(49) 

cm. Laat het werk rusten.     

Mouwen:                                                                                                                                                                                                               

Zet 54(54)56(56)58(58) st. op met breinld. nr. 3½ en brei 22 nld. tricotsteek. Neem daarna met een 

dunnere breinld. de steken van de opzetrand op. vouw het werk dubbel, zodat de opgenomen steken 

paralel achter het werk liggen. Brei nu 1 st. van elke nld r. samen. Brei verder met breinld. nr. 4 en meerder 

in de 1ste nld. evenredig verdeeld tot 72(72)76(76)80(80) st. Brei recht rond verder en meerder 1 st. aan het 



begin en einde van elke 12de ronde 6 keer = 84(84)88(88)92(92) st. Brei tot een mouwlengte van 

45(45)46(46)47(47) cm. en laat het werk rusten. Brei nog een mouw.               

Samenbreien van de raglan:                                                                                                                                                         

Zet de delen op rondbreinld. nr. 4: linkermouw 84(84)88(88)92(92) st., voorpand 92(96)100(104)108(112) 

st., rechtermouw84(84)88(88)92(92) st. en achterpand 92(96)100(104)108(112) st. = totaal 

352(360)376(384)400(408) st. Brei 1 ronde waar de st. als volgt verdeeld worden: 4 recht en 2 av., brei 

recht tot er 6 st. over zijn op de linkermouw, 2 av., 8 r. (= kabel), 2 av., brei over het vp. totdat er 6 st. over 

zijn en brei 2 av., 8 r. (= kabel), 2 av., brei over de rechtermouw totdat er 6 st. over zijn en brei 2 av., 8 r. (= 

kabel), 2 av., brei over het ap. totdat er 6 st. over zijn, zet een markering (= nieuwe punt van het begin van 

de rondes) en brei 2 av. en 4 r. Brei nu rond verder en brei de st. zoals ze zich voordoen en brei de kabels in 

de raglan zoals hierboven beschreven. TEVENS: Minderen bij de raglan als volgt: * brei de eerste 2 rechte 

st. na de raglankabel recht samen, brei recht rond verder totdat er 2 rechte st. over zijn voor de 

raglankabel, neem 1 st. los af, 1 st. r. breien, haal de los afgehaalde st. over. Brei 2 av., 8 r. (= kabel) en 2 av. 

Herhaal vanaf * de ronde uit. Er worden 8 st. geminderd in een ronde. Herhaal de mindering in elke 2de 

ronde totaal 25(26)27(28)29(30) keer = 152(152)160(160)168(168) st. en daarna in elke ronde minderen 9 

keer = 80(80)88(88)96(96) st. Brei verder mer rondbreinld. nr. 3½ en brei 4 rondes recht, meerder in de 2de 

ronde evenredig verdeeld 4(4)2(2)0(0) st.  = 84(84)90(90)96(96) st. Draai het werk, zodat de 

goede/voorzijde naar binnen komt en de achterkant/averechtse zijde naar buiten en brei nu in de 

tegenovergestelde richting de coll, zodat de kabels bij het gebruik van de trui goed zitten. Brei met 

rondbreinld. nr. 4 nu 1 ronde recht, en het begin van de ronde wordt verplaatst 3 st. voorbij middenachter, 

zet hier een markering. Brei de coll met de volgende st. verdeling: * 2 av, brei 4(4)5(5)6(6) r., meerder hier 

tevens 1 st. door de lus tussen 2 st. gedr. r. op te nemen en r. breien = 5(5)6(6)7(7) st. r. 2 av., 6 r., meerder 

hier tevens 6 st. door afwisselend 1 r. en door de lus tussen 2 st. gedr. r. op te nemen en r. breien, 6 keer = 

12 st. voor de kabel, herhaal vanaf * de ronde uit = 126(126)132(132)138(138) st. totaal. Brei verder met 

deze st. verdeling en brei de kabels over 12 st. zoals hierboven beschreven. Na de 4de zet kabels 7 rondes 

recht breien. Bij de 8ste ronde minderen in de kabel door 2 r. samenbr. 6 keer (=6st.) = totaal 

90(90)96(96)102(102)st. Brei daarna 4 rondes boordst. (= afwisselend 1 r., 1 av.) en kant losjes af zoals de 

st. zich voordoen in de 5de ronde. 

Maak het werk, binnenstebuiten, vochtig en trek voorzichtig in model.                                                                                                                                                                                                                                                                                         


