


1840 – Truitje met koordje in de halslijn  – Mayflower 1 class 

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

Bovenwijdte cm.:  106 (110)   114  (118)   122      (126) 

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

Kleur: 08 licht lila    –   ben. aantal:    6   (6)     7    (7)     8        (8) 

Breinld. nr.: 2½ en 3 

Rondbreinld. nr.: (60 cm.) 2½ en 3 

sokkenbrenld. nr.: 2½ voor het koordje 

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

Accesoires: Elastiek van 1½ cm. voor de boorden van de panden en 
de mouwen 

Stekenverhouding: 26 st. en 36 nld. in tricotst. met breinld. nr. 3 = 10 x 10 
cm. 

 

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

 

Voor- en achterpand: 

Het voor- en achterpand wordt aan één stuk gebreid op de rondbreinld. totaan de armsgaten.                                

Zet 276(286)296(306)316(326) st. op met rondbreinld. nr 2½ en brei 4 cm. recht rond. Maak een beleg: 

Neem met breinld. nr. 2 of 2½ de steken van de opzet op, ca 20 st. per keer. Leg de nld. met de opgenomen 

st. paralel achter het werk. Brei 1 st. van elke nld. r. samen. Herhaal dit todat alle st. zijn samengebreid op 5 

st. na. Hier wordt later het elastiek doorheen geregen. Brei hierna verder met rondbreinld. nr. 3 en brei 

recht rond verder. Als het werk een lengte heeft van 39(40)41(42)43(44) cm. het werk in tweeën delen tot 

voor- en achterpand. 138(143)148(153)158(163) per deel. 

Achterpand: 

Brei heen en terug in tricotsteek. Kant aan beide zijden 6 st. af voor het armsgat. Minder daarna aan beide 

zijden voor de raglan als vogt: brei 2 steken, 2 r. st. samenbr., brei de nld. uit totdat er 4 st. over zijn, neem 

1 st. recht los af, brei 1 r. en haal de losafgehaalde st. over en brei de laatste 2 st. Herhaal deze mindering in 

elke 2de nld. totaal 26(27)28(29)30(31) keer = 74(77)80(83)86(89) st. Brei nog 2 nld. terwijl de kantst. aan 

beide zijden wordt geminderd = 72(75)78(81)84(87) st. Laat het werk rusten. 

Voorpand: 

Brei heen en terug in tricotsteek. Kant aan beide zijden 6 st. af voor het armsgat. Minder daarna aan beide 

zijden voor de raglan als vogt: brei 2 steken, 2 r. st. samenbr., brei de nld. uit totdat er 4 st. over zijn, neem 

1 st. recht los af, brei 1 r. en haal de losafgehaalde st. over en brei de laatste 2 st. Herhaal deze mindering in 

elke 2de nld. totaal 17(18)19(20)21(22) keer = 92(95)98(101)104(107) st. Brei nog 2 nld. terwijl de kantst. 

aan beide zijden wordt geminderd = 90(93)96(99)102(105)st. Laat het werk rusten. 

Linkermouw: 

Zet 116(116)120(120)124(124) st. op met rondbreinld. nr. 2½ en brei een beleg zoals hierboven beschreven 

bij de panden. Brei daarna recht rond verder met rondbreinld. nr. 3. Als het werk een lengte heeft van 

10(10)11(11)12(12) cm. het werk delen aan het begin van de ronde, nu heen en terug breien in tricotst. 



Kant aan beide zijden 6 st. af voor het armsgat. Begin met de mindering voor de raglan. Aan de rechterzijde 

26(27)28(29)30(31) keer minderen zoals bij het achterpand en aan de linkerzijde 17(18)19(20)21(22) keer 

minderen zoals bij het voorpand. Na de laatste mindering aan de rechterzijde, afkanten in elke 2de nld. aan 

de rechterzijde voor 2 x 6 en 7 x 7 (4 x 6 en 5 x 7) 2 x 6 en 7 x 7 (4 x 6 en 5 x 7) 2 x 6 en 7 x 7 (4 x 6 en 5 x 7). 

Rechtermouw:  

Breien zoals de linkermouw maar nu in spiegelbeeld. 

 

Naai de raglanmouwen samen met een madrassteek binnen de kantsteek, sluit het naadje van de  

armsgaten. 

 

Koord voor in de halslijn: 

Zet 4 st. op met breinld. nr. 2½ en * brei 4 st. r. draai het werk niet, maar schuif de st. terug naar het begin 

van de nld., haal de draad achter langs weer naar het begin * Trek af en toe in het koordje, zodat het mooi 

rond blijft. Brei ca. 150 cm. Kant af. Hecht de draden af. 

Halsboord: 

Neem met rondbreild. Nr. 2½ de steken op langs de halslijn. Begin bij de linkermouw en neem de afgekante 

st. op 59(57)59(57)59(57) st. (= 1 st. voor elke afgekante st. van de raglannaad), 90(93)96(99)102(105) langs 

het voorpand, evenveel st. langs de rechtermouw en 72(75)78(81)84(87) st. langst het achterpand = totaal 

280(284)292(294)304(306) st. Brei recht rond. Bij de middelste 8(7)8(7)8(7) st. van middenvoor aan beide 

zijden een markering zetten. In de 6de nld. hier een opening voor het koordje breien als volgt: 2 r. 

samenbr., 1 omslaan, brei 4(3)4(3)4(3) r., 1 omslag , 1 st. r. los afnemen, 1 r. en de losafgehaalde st. 

overhalen. Brei recht rond verder in totaal 4 cm. Kant af. Vouw de helft halsboord naar binnen en zet deze 

vast met een elastische steek. Rijg het koordje door de halsboord, begin in het rechter gaatje, totaan het 

linker gaatje. Trek het koortje aan zodat de trui samen rimpelt, zorg voor een mooie evenredige verdeling. 

En bind een strik in het koordje. 

Afwerking: 

Meet het elastiek af voor de onderzoom in de panden en beide mouwen. Rijg het eleastiek door de tunnels 

en naai het samen, sluit daarna de opening voor het elastiek. 

 

 

 

 

 

 


