


1818  -Trui in twee kleuren patentsteek k/m Mayflower Cotton Merino Classic. 

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

Bovenwijdte cm.:   95 (100)   103  (109)   112   (115) 

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

Kleur 117 jeansblauw                    benodigd aantal: 
          104 donkergrijs 
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Breinld. en rondbreinld. nr.: 4 en 5 

Kwaliteit: Mayflower Cotton Merino Classic                                           
50%  wol 50% katoen, 100 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 14½ st. met patentst. En breinld. nr. 5 = 10 cm. 

 

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

Eénkleurig patent, rondgebreid (aantal steken deelbaar door 2):                                                                                                    

1ste ronde: * neem 1 st. av. los af met omslag, 1 st. recht, herhalen vanaf *.                                                                         

2de ronde: * brei de av. st. averechts samen met de omslag, neem de rechte st. averechts los af met omslag, 

herhalen vanaf *.                                                                                                                                                                                

3de ronde: neem de averechtse st. av. los af met omslag, brei de rechte st. recht samen met de omslag, 

herhalen vanaf *.                                                                                                                                                                       

Herhaal 2de en 3de ronde. 

Tweekleurig patent, rondgebreid (aantal steken deelbaar door 2) geeft blauw aan de voorzijde en grijs 

aan de achterzijde:                                                                                                                                                                             

1 ste ronde: blauw, * neem 1 st. av. los af met omslag, 1 st. recht, herhalen vanaf *.                                                                                                                

2de ronde: grijs, * brei de av. st. averechts samen met de omslag, neem de rechte st. averechts los af met 

omslag, herhalen vanaf *.                                                                                                                                                                      

3de ronde: blauw,  neem de averechtse st. av. los af met omslag, brei de rechte st. recht samen met de 

omslag, herhalen vanaf *.                                                                                                                                                      

Herhaal 2de en 3de ronde.         

Eénkleurig patent, heen en terug gebreid (aantal steken deelbaar door 2):                                                        

1ste nld.: * neem 1 st. av. los af met omslag, 1 st. recht, herhalen vanaf *.  Werk draaien.                                                                        

2de nld.:  *neem de averechtse st. av. los af met omslag, brei de rechte st. recht samen met de omslag, 

herhalen vanaf *.  Werk draaien.                                                                                                                                          

Herhaal 2de nld.      

Tweekleurig patent, heen en terug gebreid (aantal steken deelbaar door 2):                                                                    

Moet gebreid worden heen en trug op de rondbreinld. Er worden afwisselend 2 goede zijde nld. en 2 

averechtse zijde nld. gebreid.                                                                                                                                                                     

1ste  nld.: goede zijde - blauw: * neem de averechtse st. av. los af met omslag, brei de rechte st. recht 

samen met de omslag, herhalen vanaf *.  Draai het werk niet maar, duw de steken terug naar het begin van 

de nld.                                                                                                                                                                                                            

2de nld.: goede zijde - grijs:  * brei de av. st. averechts samen met de omslag, neem de rechte st. averechts 

los af met omslag, herhalen vanaf *. Werk draaien.                                                                                                                     

1ste nld.: averechtse zijde – blauw: * brei de av. st. averechts samen met de omslag, neem de rechte st. 

averechts los af met omslag, herhalen vanaf *. Draai het werk niet maar, duw de steken terug naar het 

begin van de nld.                                                                                                                                                                                                                



2de nld.: averechtse zijde – grijs: neem de averechtse st. av. los af met omslag, brei de rechte st. recht 

samen met de omslag, herhalen vanaf *. Werk draaien.                                                                                                      

Herhaal deze 4 nld.        

Kantsteek: De eerste st. van elke nld. recht los afnemen met het garen achter het werk en de laatste steek 

recht breien. 

Raglanminderingen:      

                                                                                                                                                                                                                       

1 patent - vrm = 1 averechtse steek, deze av. los afnemen met omslag.                                                                  

1 patent -rtm = 1 rechte steek met omslag van de vorige nld. = 2 lussen op de nld., telt als 1 st. 

Patentmindering links: 2 st. minder: neem volgende patent-rtm recht los af, brei de volgende patent-vrm + 

patent-rtm recht samen en haal de los afgehaalde patent-rtm over.                                                                                                          

Patentmindering rechts: 2 st. minder: brei de volgende patent-rtm + patent vrm recht samen, plaats de 

nieuwe steek naar de linker nld. en haal de volgende steek patent-rtm over, plaats de steek terug op de 

rechter nld.                                                                                                                                                                                                    

2 st. meerderen: in een patent-rtm 1 r. + omslag + 1 r. breien. In de volgende nld. de omslag in patent 

breien. 

 

Voor- en achterpand:                                                                                                                                                                          

Het vp. en ap. wordt in 1 stuk gebreid totaan de armsgaten. Zet 138(146)150(158)162(166) st. op met 

blauw en rondbreinld. nr. 4 en brei 4 rondes recht rond. Brei verder met rondbreinld. nr. 5 en éénkleurig 

patent met blauw. Zet een markering aan het begin van de ronde. Brei 14 rondes en ga daarna verder met 

tweekleurig patent zoals hierboven beschreven. Brei tot een lengte van 42(43)44(45)46(47) cm. en deel het 

werk voor-en achterpand 69(73)75(79(81)83 st. per pand. 

Achterpand:                                                                                                                                                                  

69(73)75(79)81(83) st. Brei heen en terug op de rondbreinld. en tweekleurig patent, minder aan beide 

zijden 3 st. voor het armsgat = 63(67)69(73)75(77) st. Brei nu de eerste en laatste steek als kantsteek. Brei 

volgens de beschrijving van de 2 goede- en 2 averechtse zijden. Begin met de raglan mindering “1ste  nld.: 

goede zijde – blauw”: 1 kantst., 1 patent-vrm, in de volgende patent-rtm 2 st. meerderen (zie beschrijving), 

1 patent-vrm, 1 patent mindering links (zie beschrijving), 1 patent-vrm, 1 patent mindering rechts (zie 

beschrijving), doorgaan in patent totdat er 11 st. over zijn, 1 patent mindering links, 1 patent-vrm, 1 patent 

mindering rechts, 1 patent-vrm, in de volgende patent-rtm 2 st. meerderen, 1 patent-vrm en afsluiten met 

1 kantst. Op de averechtse zijde en de rechtse zijde, waar niet geminderd wordt, worden alle steken tussen 

de kantst. patent gebreid. Herhaal de raglanmindering in elke 8ste nld. (dwz. elke 2de keer, als er “1ste  nld.: 

goede zijde – blauw” gebreid wordt), totdat er 9(9)9(10)10(10) keer geminderd is aan beide zijden = 

27(31)33(33)35(37) st. over. Brei 3 nld. over alle st. en in de laatste nld. de kantst. samenbreien aan beide 

zijden. Zet de 25(29)31(31)33(35) st. op een stekenhouder.  

Voorpand:                                                                                                                                                                                   

Breien zoals het achterpand maar met een diepere halslijn. Na 7(7)7(8)8(8) minderingen aan beide zijden = 

35(39)41(41)43(45) st. over, 3 nld. breien over alle st. en de kantst. samenbr. in de laatste nld. = 

33(37)39(39)41(43) st. Zet de st. op een stekenhouder. 



Linkermouw:                                                                                                                                                                                          

Zet 61(61)61(65)65(65) st. op met blauw en breinld. nr. 4 en brei 4 nld. tricotst. Brei de eerste en laatste st. 

als kantst. Brei verder met breinld. nr. 5 en brei heen en terug met éénkleurig patentst. blauw. Brei 14 nld. 

en ga daarna verder met tweekleurig patent op de rondbreinld. heen en terug gebreid, zoals hierboven 

beschreven. Kant voor het armsgat aan beide zijden 4 st. af en brei verder met de raglanmindering aan 

beide zijden, begin “1ste  nld.: goede zijde – blauw”. Brei de minderingen zoals beschreven staat bij het 

achterpand., aan de rechterzijde 9(9)9(10)10(10) keer minderen (zoals ap.) en aan de linkerzijde 

7(7)7(8)8(8) minderen (zoals vp.). Na de 7(7)7(8)8(8) minderingen aan de linkerzijde in elke 2de nld. aan de 

linkerzijde 1 x 6, 1 x 2 en 2 x 1 st. afkanten. Na de 9(9)9(10)10(10) minderingen aan de rechterzijde, kantst. 

samenbreien aan beide zijden en de resterende 9 st. op een stekenhouder zetten.   

Rechtermouw:                                                                                                                                                                                  

Breien zoals de linkermouw maar nu in spiegelbeeld, dwz. 7(7)7(8)8(8) raglanminderingen aan de 

rechterzijde zoals bij het vp. + st. afkanten en 9(9)9(10)10(10) raglanmindelringen aan de linker zijde zoals 

bij het ap. 

Afwerking:                                                                                                                                                                                        

Naai de raglan samen met een madrassteek zodat je de kantsteek niet meer ziet. Sluit de zijnaden van de 

mouwen en de panden. 

Halsboord: Neem met rondbreinld. nr. 4 de steken op langs de halslijn totaal 98(100)102(104(106(108) st. 

en brei 14 rondes in patentst. en daarna 4 rondes recht rond. Kant de steken losjes af. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


