


1547 – Damestrui in boordsteek Mayflower Sky 

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

Bovenwijdte in cm.:      104     (108)      112    (116)     120     (124) 

Lengte in cm.:       59      (61)       63     (65)      67      (69) 

Kleur: 3 licht grijs,  ben. aant:        8       (9)        9     (10)      10      (11) 

Breinld. nr.: 6 

Rondbreinld. nr.: (40 cm.) 6 voor de col 

Rondbreinld. nr.: (80 cm.) 6 

Kwaliteit: Mayflower Sky, 41% alpaca, 41% wol, 18% nylon, 150 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 17 st. en 22 nld. in boordst. met breinld. nr.6 = 10 x 10 cm. 

 

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

Lees voor U begint het hele patroon door en maak evt. een proeflapje. 

Achter- en voorpand: 

Het achter- en voorpand wordt samen rondgebreid totaan de armsgaten. Zet 180(186)194(200)206(214) st. 

op met rondbreinld. nr. 6 en brei boordst. (1 r. 1 av.). Bij een hoogte van 38(39)40(41)42(43) cm. het werk 

delen in ap. en vp. 90(93)97(100)103(107) st. per pand. 

Achterpand: 

Brei nu heen en terug in boordst. over de 90(93)97(100)103(107) st. tot een armsgathoogte van 

19(20)21(22)23(24) cm. en zet de middelste 22(23)25(26)27(29) st. op een stekenhouder voor de hals. Brei 

elk deel apart verder en kant aan de halszijde(n) in elke 2de nld. 1 x 2 en 1 x 1 st.af.  Zet de resterende 

31(32)33(34)35(36) st. voor de schouder(s) op een stekenhouder. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Voorpand: 

Brei verder in boordst. over de 90(93)97(100)103(107) st. tot een armsgathoogte van 15(16)17(18)19(20) 

cm. en zet de middelste 12(13)15(16)17(19) st. op een stekenhouder voor de hals. Brei elk deel apart 

verder en kant aan de halszijde(n) in elke 2de nld. 1 x 3, 1 x 2 en 3 x 1 st. af. Brei met de resterende st. voor 

de schouder(s) verder tot ap. en vp. dezelfde lengte hebben. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. Leg de 

panden met de verkeerde zijden op elkaar en brei de schouders samen, door 1 st. van de stekenhouder en 

1 st. de breinld. te breien en kant deze direkt af. 

Mouwen: 

Zet 37(39)41(43)45(47) st. op met breinld. nr. 6 en brei boordst. met een kantst. dwz: 1kantst. * 1 r., 1 av. 

herhalen vanaf * en afsluiten met 1 r. en 1 kantst. Meerder 1 st. aan beide zijden in elke 8ste nld., 7 keer en 

daarna in elke 6de nld., 7 keer = 65(67)69(71)73(75) st. Brei tot een mouwlengte van 49(49)50(50)51(51) cm. 

en kant alle st. losjes af. 

Col: 

Neem met de korte rondbreinld. nr. 6 de steken langs de hals op als volgt: 14 + 12(13)15(16)17(19) (=v/d 

stekenhouder) + 14 langs de voorhals en 5 + 22(23)25(26)27(29) (=v/d stekenhouder) + 5 langs de 

achterhals = totaal 72(74)78(80)82(86) st. Brei rond in boordst. (1 r. 1 av.). Brei 10 cm. en kant alle st. losjes 

af. Vouw de col naar binnen en zet deze met een elastische st. vast langs de halsrand. 



Naai de zijnaden samen en zet de mouwen in de trui. 


