


1829 – Trui met gaatjes patroon – Mayflower Super Kid Silk. 

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

Bovenwijdte cm.:   86    (90)    94   (98)    102  (106) 

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

Kleur: 18 licht lila – ben. aantal:     4     (4)     5    (5)      6    (6) 

Breinld. nr.: 3 en 3½ 

Rondbreinld.nr.: 3 en 3½ 

Kwaliteit: Mayflower Super Kid Silk 76% kid mohair 24% zijde 
195m. pr. 25 gr. 

Stekenverhouding: 24 st. en 40 nld. met het gaatjes patroon  = 10 x 10 cm. 

 

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

 

Boordsteek: Afwisselend 1 recht, 1 averecht. 

Gaatjes patroon: aantal steken deelbaar door 23.                                                                                                                        

1ste – 6de nld.: tricotsteek.                                                                                                                                                    

7de nld.: * 7 recht, 3 recht samen, 1 omslag, 1 recht, 1 omslag, 1 recht, 1 omslag, 1 recht,1  omslag, neem de 

vogende 3 st. recht los af, zet ze terug op de linker breinld. en brei ze geraaid recht samen, 7 recht, 

herhalen vanaf *.                                                                                                                                                                                    

8ste nld.: * 7 recht, 9 averecht, 7 recht, herhalen vanaf *.                                                                                                          

9de nld.: * 5 recht, 3 recht samenbreien, 1 recht, 1 omslag, 1 recht, 1 omslag, 3 recht, 1 omslag, 1 recht, 1 

omslag, 1 recht, neem de vogende 3 st. recht los af, zet ze terug op de linker breinld. en brei ze geraaid 

recht samen, 5 recht, herhalen vanaf *.                                                                                                                                      

10de nld.: * 5 recht, 13 averecht, 5 recht, herhalen vanaf *.                                                                                        

11de nld.: * 3 recht, 3 recht samenbreien, 2 recht, 1 omslag, 1 recht, 1 omslag, 5 recht, 1 omslag, 1 recht, 1 

omslag, 2 recht, neem de vogende 3 st. recht los af, zet ze terug op de linker breinld. en brei ze geraaid 

recht samen, 3 recht, herhalen vanaf *.                                                                                                                                             

12de nld.: * 3 recht, 17 averecht, 3 recht, herhalen vanaf *.                                                                                                       

13de nld.:  * 1 recht, 3 recht samenbreien, 3 recht, 1 omslag, 1 recht, 1 omslag, 7 recht, 1 omslag, 1 recht, 1 

omslag, 3 recht, neem de vogende 3 st. recht los af, zet ze terug op de linker breinld. en brei ze geraaid 

recht samen, 1 recht, herhalen vanaf *.                                                                                                                                      

14de nld.: * 1 recht, 21 averecht, 1 recht, herhalen vanaf *.                                                                                                   

15de nld.: * 2 recht samenbreien, 4 recht, 1 omslag, 11 recht , 1 omslag, 4 recht, neem de vogende 2 st. 

recht los af, zet ze terug op de linker breinld. en brei ze geraaid recht samen, herhalen vanaf *.                                    

16de nld.: brei averechts over alle steken.                                                                                                                             

Herhaal 1ste – 16de nld.          

Achterpand:                                                                                                                                                                                      

Zet 102(106)112(117)125(129) st. op met breinld. nr. 3½ en verdeel de steken als volgt: 1 kantst., 

4(6)9(0)4(6) recht, herhaal het patroonrapport vanaf * 4(4)4(5)5(5) keer = 92(92)92(115)115(115) st., 

4(6)9(0)4(6) st. recht en 1 kantst. Brei het gaatjespatroon tot het werk een lengte heeft van 

34(35)36(37)38(39) cm. en kant daarna af voor de armsgaten aan beide zijden in elke 2de nld. voor 1 x 4,      

1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st. = 82(86)92(97)105(109) st. LET OP: laat het patroon met zijn 

meerderingen/minderingen doorlopen in de zijden, anders de steken in tricotsteek breien (daar waar het 



patroon niet uitkomt). Bij een armsgathoogte van 18(19)20(21)22(23) cm. de steken, beide,  voor de hals- 

en schouderlijn afkanten als volgt: Kant voor de schouder aan de armsgatzijde in elke 2de nld. voor 1 x 8 en 

2 x 7 (2 x 8 en 1 x 7) 1 x 9 en 2 x 8 (3 x 9) 3 x 10 (1 x 11 en 2 x 10) st. TEVENS: de middelste 

32(34)36(37)39(41) st. op een stekenhouder zetten voor de hals en aan de halszijde in elke 2de nld. voor      

1 x 2 en 1 x 1 st. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Voorpand:                                                                                                                                                                                          

Breiein zoals beschreven bij het achterpand, maar met een diepere halslijn. Bij een armgathoogte van 

13(14)15(16)17(18) cm. de middelste 10(12)14(15)17(19) st. op een stekenhouder zetten. Brei elk deel 

apart verder en kant aan de halszijde in elke 2de nld. af voor 1 x 5, 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st. Kant af voor 

de schouders op dezelfde manier en op dezelfde hoogte als het achterpand. Brei de andere zijde in 

spiegelbeeld. 

Mouwen:                                                                                                                                                                                                          

Zet 71(71)74(74)77(77) steken op met breinld. nr. 3  en brei 5 cm. (heen en terug) in boordst. (afwisselend 

1 r., 1 av.). Brei verder met breinld. nr. 3½ en brei de eerste nld. recht, meerder 1 st. na elke 3de st. (= neem 

de lus op tussen 2 steken en brei deze gedraaid recht) =  94(94998(98)102(102) st. Brei 1 nld. av. terug, 

waar het aantal st. evt. kan worden gereguleerd. Vanaf de volgende nld. wordt het gaatjespatroon gebreid 

als volgt: 1 kantst.,0(0)2(2)4(4) st. rech, herhalen vanaf * 4 keer en afsluiten met 0(0)2(2)4(4) st. recht en 1 

kantst. Als er 5 cm. na de boord gebreid is, dan beginnen met afkanten aan beide zijden in elke 2de nld. voor 

de mouwkop als volgt: 1 x 2, 25(25)26(26)27(27) x 1 en 2 x 2 st. = 32(32)34(34)36(36) st. Op de volgende 

nld. recht de steken paarwijs recht samen breien = 16(16)17(17)18(18) st. Kant de st. af. Brei nog een 

mouw op dezelfde manier. 

 

Sluit de schoudernaden.                                                                                                                                                                

Sluit de zijnaden van de panden en de mouwen.                                                                                                                   

Naai de mouwen in de trui. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 


