


1834 – Aurora gestreepte trui  – Mayflower 1 classic 

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

Bovenwijdte cm.:  70 (80)    90 (100)   110 (120)  130 (140) 

Lengte ca. cm.:  46 (50)    54  (58)    60  (64)   70  (74) 

Kl. 12 zeeblauw - benodigd aantal: 
Kl. 16 marsmollow wit 
Kl. 32 zand 
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Rondbreinld.nr.: (60 cm.) 3 

Sokkenbreinld.nr.: 3 

Kwaliteit: Mayflower 1 classic 75% superwash wol 25% nylon, 
210 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 28 st. en 28 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, wij aanbevelen om een proeflapje te maken, maak het 

proeflapje vochtig en trek het voorzichtig in model en controleer daarna de stekenverhouding. 

De trui wordt op de rondbreinld. gebreid met boordst. 2 r., 2 av. Vanaf de armgaten wordt heen en terug 

gebreid. Er zijn 3 rondes recht gebreid langs de onderzijde van de panden, de mouwen en langs de 

halsboord zodat hier een mooie rolkant onstaat. De kleurwisseling is steeds aan één zijde. Om de 

kleurwisseling vloeibaar over te laten gaan wordt de eerste steek met beide kleuren gebreid. 

Werkwijze:      

Voor- en achterpand:     

1: Zet 204(232)260(288)316(344)372(400) st. op met de rondbreinld. en kl. 12. Brei 3 rondes recht, draai 

het werk en ga daarna verder met 2 recht, 2 averecht. Geldt voor alle maten.      

2: Brei 5 cm. (20 rondes) en begin met de strepen:      

3 cm. (14 rondes) met kleur 16         

2 cm. (6 rondes) met kleur 12   

2,5 cm. (10 rondes) met kleur 32          

2 cm. (6 rondes) met kleur 16       

1 cm. (2 rondes) met kleur 12   

3,5 cm (14 rondes) met kleur 32        

1 cm. (2 rondes) met kleur 16       

Begin hierna weer van vooraf aan met de strepen totaal 32(34)36(38)40(42)44(46) cm.       

3: Verdeel het werk in 2 gelijke delen en kant aan beide zijden 20 st. af voor de armsgaten. Geldt voor alle 

maten. Laat de steken van het voorpand rusten en brei verder met het achterpand.   

4: Brei tot een armsgathoogte van 15(17)19(21)23(25)27(29) cm. en kant nu de middelste 

36(38)40(42)44(46)48(50) st. af.       

5: Brei elk deel apart verder en kant aan de halszijde 1 x 2 en 1 x 1 st. af. Laat de resterende st. rusten en 

brei de andere zijde in spiegelbeeld. Geldt voor alle mt.       

6: Brei met de st. van het voorpand to een lengte van 34(36)38(40)42(44)46(48) cm. gemeten vanaf de 

onderkant. Begin nu met de V-hals, minder 1 st. in elke 2de nld., ga door met minderen totdat er evenveel 



st. over zijn voor de schouder als bij het achterpand en het voorpand dezelfde lengte heeft als het 

achterpand. Laat de st. rusten. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. Brei de steken van de schouders samen. 

Mouwen:                                                                                                                                                                                               

1: Zet 62(64)66(68)70(72)74(76) st. op met sokkenbreinld. nr. 3 en kleur 12. Brei 3 rondes recht, draai het 

werk en brei verder met 2 r., 2 av. en dezelfde strepen als bij de panden. Geldt voor alle mt.                                       

2: Brei 3 cm., geldt voor alle mt. en begin daarna met meerderen in elke 4de nld. 8(8)8(10)10(12)12(14) 

keer. Daarna meerderen in elke 6de nld. tot 112(116)1208124)128(132)136(140) st. Bij het meerderen 

wordt de eerst en de laatste steek van de ronde 2 keer gebreid. De gemeerderde steken laten passen in het 

patroon van 2 r., 2 av.                                                                                                                                                                       

3: Brei tot mouwlengte van 41(42)43(44)45(46)47(48) cm. of de door U gewenste lengte.                                           

4: Deel de mouw in 2 gelijke delen, bij de meerderingen. Brei nu 4 cm. heen en terug en kant de st. af. 

Geldt voor alle maten.                                                                                                                                                                                           

5: Brei nog een mouw. 

Afwerking:                                                                                                                                                                                                    

1: Neem met de sokkenbreinld. 100(110)120(130)140(150)160(170) st. op langs de halslijn en brei 7 rondes 

averechts, zodat de rand naar de averechtse zijde rolt. Kant losjes af. Geldt voor alle maten.                                      

2: Naai de mouwen in de trui, de 4 cm. komen op de 20 afgekante steken.                                                                         

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

 


