


1819 - Trui met ballonmouwen Mayflower New Sky. 

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

Borstwijdte cm.:  85 (95)  105   (115)   125 (135)   145  (155)    165 

Lengte cm.:  54 (56)   58    (60)    62  (62)    64   (66)     68 

Kleur: 63 zand    ben. aant.:   6  (6)    7     (7)     8   (8)     9   (10)     10 

Breinld. nr.: 6 

Rondbreinld. nr.: (40 cm.) 6 

Kwaliteit: Mayflower New Sky 42% alpaca 42% wol 16% nylon 150 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 16 st. en 24 nld. = 10 x 10 cm. 

 

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

Tip: Lees voor U begint het hele patroon door en maak evt. een proeflapje. Maak daarna het proeflapje 

vochtig en trek voorzichtig in model. 

De trui is gebreid in tricotsteek met dubbele boord langs de onderkant van de trui, mouwen en de 

halsboord. 

Werkwijze: 

Voor- en achterpand:                                                                                                                                                                        

1: Zet 112(128)144(160)176(192)208(224)240 st. op met rondbreinld. nr. 6 en brei 9 cm. boordst. 1 r., 1 av. 

Geldt voor alle maten.                                                                                                                                                                      

2: Brei 30(31)32(33)34(35)36(37)38 cm.tricotsteek gemeten vanaf de boord. Kant voor de armsgaten in 

beide zijden 6 st. af en laat het werk rusten. Geldt voor alle maten. 

Mouwen:                                                                                                                                                                                        

1: Zet 22(24)26(28)30(32)34(36)38 st. op met sokkenbreinld. nr. 6 en brei 9 cm. boordst. 1 r., 1 av. Geldt 

voor alle maten.                                                                                                                                                                               

2: Brei verder in tricotsteek, brei elke steek 2 keer, brei een ronde zonder te meerderen en daarna een 

ronde evenredig verdeeld meerderen tot 52(58)64(70)76(88)94(100) st.                                                                          

3: Brei 45(46)47(48)50(51)52(53) cm. in tricotsteek (= lengte gemeten vanaf de boord) of de door U 

gewenste lengte.                                                                                                                                                                         

4: Kant 6 st. af voor het armsgat en laat het werk rusten. Geldt voor alle maten.                                                             

5: Brei nog een mouw. 

Samenbreien van de raglan:                                                                                                                                                      

1: Begin bij het vp., een mouw, ap. en de laatste mouw. Zet een markering bij elke overgang.                                                                                                                               

2: Elke 2de nld. als volgt breien: brei totdat er 3 st. over zijn van het vp., brei 2 st. gedr. r. samen, 2 st. av. (= 

1 st. van het vp. en 1 st. van de mouw), 2 st. r. samenbr. Doe hetzelfde aan het einde van de mouw en het 

begin van het ap. enz. de hele ronde klaar. Geldt voor alle maten.                                                                                    

3: Als er 14(16)18(20)22(22)24(24)26 raglan minderingen gedaan zijn heen en terug breien. Er wordt nu 

geminderd voor de raglan op de nld. die recht gebreid wordt.                                                                                               

4: Kant op het vp. de middelste 12(14)16(18)20(22)24(26)28 st. af. Kant daarna aan de halszijde voor 1 x 3, 

2 x 2 en 3 x 1 st. Geldt voor alle mt. (Er wordt afgekant over de raglanmindering op het vp.).                                     

5: Brei 2 nld. zonder minderingen en kant af. 



Afwerking:                                                                                                                                                                                     

1: Neem 84(90)90(96)96(102)102(108)108 st. op langs de halslijn en brei rond,  9 cm. boordst. 1 r., 1 av. 

Geldt voor alle mt.                                                                                                                                                                             

2: Sluit de opening bij de mouwen.                                                                                                                                             

3: Vouw alle boorden dubbel naar binnen, zodat de helft van de boord zichtbaar is aan de goede kant en de 

andere helft aan de achter/binnenkant van de trui. Zet met een elastiche steek vast. Geldt voor alle maten. 

4: Hecht de draden af.                                                                                                                                                                       

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


