


1835 – Trui met grote bladeren – Mayflower cotton merino. 

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

Bovenwijdte cm.:  80 (90)   100 (110)   120 (130)  140  (150) 

Lengte ca. cm.:  60 (62)    64  (66)    68  (70)   72  (74) 

Kl. 03 - benodigd aantal:   10 (11)    12  (12)     13  (14)   16  (16) 

Breinld. nr.: 6 

Rondbreinld. nr. (40 cm.) 6 

Kwaliteit: Mayflower cotton merino 50% wol 50% katoen, 170 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 15 st. en 20 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 gebreid met dubbele draad. Door de royale hals staat een blouse met een mooie kraag goed 

onder deze trui. Om te zorgen dat de hals mooi valt is het een goed idee om elastiek aan de binnenzijde bij 

de hals te naaien als de trui klaar is. Bij sommige maten is er een oneven aantal bollen garen opgegeven, 

gebruik bij de laatste bol, de draad van buiten en van binnen van deze bol. Tussen de bladen wordt er 

averechts op de goede/voorzijde gebreid en recht op de averechtse/achterzijde van het werk. De kabel is 

over 2 steken:  bij de kabel voor wordt er 1 st. op de kabelnld. voor het werk gezet, 1 st. breien en de st. 

van de kabelnld. breien. Bij de kabel achter wordt er 1 st. op de kabelnld. achter het werk gezet, 1 st. breien 

en de st. van de kabelnld. breien. 

Werkwijze:                                                                                                                                                                         

Achterpand:                                                                                                                                                                                     

1: Zet 62(68)74(82)90(96) st. op met breinld. nr 6 en dubbele draad.                                                                                 

2: Brei 3 cm. boordst., 1 r., 1 av. Brei hierna 1 nld. recht en 1 nld. averecht, waarbij er 1 st. gemeerderd 

wordt. Geldt voor alle maten.                                                                                                                                                      

3: Begin nu met het bladpatroon op de rechte/voorzijde: het bladpatroon is een voor mt.: XXS en XS (zie 

diagram). S, M, L en XL (zie diagram). XXL en XXXL (zie diagram). Brei 7(9)10(12)14(15)16(18) st. av., 2 r. 

samenbr., sla om, 1 r., sla om, 2 gedr. r. samenbr. (= de bladpunt), 17(18)20(22)24(26)28(30) st. av, een 

bladpunt, 17(18)20(22)24(26)28(30) st. av, een bladpunt, 7(9)10(12)14(15)16(18) st. av.                                                                 

4: Op de averechtsezijde de steken breien zoals ze zich voordoen.                                                                                                             

5: Brei verder volgens het diagram.                                                                                                                                           

6: Als er 1 st. tussen de 2 kabels is (de bovenste punt van het blad), beginnen met een nieuw blad.                              

7: Brei tot een lengte van 58(60)62(64)66(68)70(72) cm. en kant de middelste 29(31)33(35)37(39)41(43) 

steken af.                                                                                                                                                                                                       

8: Brei elk deel apart verder en kant aan de halszijde 1 x 3 st. af. Geldt voor alle maten. Kant de resterende 

st. in één keer af. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Voorpand:                                                                                                                                                                                       

1: Breien zoals bij het achterpand beschreven tot een lengte van 54(56)58(60)62(64)66(68) cm. Kant de 

middelste 19(21)23(25)27(29)31(33) st. af voor de hals. Brei elk deel apart verder en kant aan de halszijde  

1 x 3, 1 x 2 en 2 x 1 st. af. Geldt voor alle maten. Kant de resterende st. in één keer af. Brei de andere zijde 

in spieglebeeld. 



Mouwen:                                                                                                                                                                                           

Er wordt op het midden van de mouw 1 rij bladeren boven elkaar gebreid. Het blad wordt volgens het 

diagram, passend bij de maat van de mouw, gebreid.                                                                                                             

1: Zet 26(28)30(32)34(36)38(40) st. op met breinld. nr. 6 en dubbele draad. Brei een boord zoals 

beschreven bij het achterpand.                                                                                                                                                  

2: Brei 1 nld. r. en 1 nld. av. en meerder evenredig verdeeld tot 57(59)61(63)67(69)73(77) st.                                    

3: Vind het midden van de mouw en brei de bladeren zoals aangegeven in het diagram.                                                        

4: Brei tot een mouwlengte van 42(44)46(48)50(52)54(56) cm. of de door U gewenste lengte. Kant alle 

steken in één keer af. Brei nog een mouw. 

Afwerking:                                                                                                                                                                                          

1: Sluit de schoudernaden, sluit de zijnaden van de mouwen, naai de mouwen in de trui en sluit de naden 

van de zijpanden.                                                                                                                                                                            

2: Neem met de rondbreinld. en dubbele draad 92(98)104(110)116(122)128(134) st. op langs de halslijn. 

Brei 5 rondes met 1 r., 1 av. Kant af zoals de st. zich voordoen. Geldt voor alle maten.                                                                                

3: Hecht de draden af. Maak de trui vochtig en trek voorzichtig in model. Naai smock elastiek aan de 

binenzijde van de hals. 
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