


129/4     Trui met patroon 

Maten: 3/6 – 6/9 – 12/18 mnd. – 2/3 jaar 

Borstwijdte: 51 – 57 – 62 – 68 cm. 

Lengte: 27 – 30 – 35 – 40 cm. 

 

Ben. garen: 

Hoofdkleur: 2 – 2 – 3 – 3 bollen kl. 054 

Patroon kleur 1: 1 bol, voor elke maat kl. 016 Mayflower Easy Care 

Patroon kleur 2: 1 bol, voor elke maat kl. 052 Mayflower Easy Care 

Breinld: rondbreinld. nr. 2½ en 3½ (40 en 60 cm.) en sokkenbreinld. 2½ en 3½ 

Accesoires: 1 knoop 

Stekenverhouding: 28 st. in tricotst. met breinld. nr. 3½ = 10 cm. 

 

Achter- en voorpand: Zet 144 (160) 176 (192) st. op met rondbreinld. nr. 2½ en brei 4 cm. dubbele boordst.  

2 r., 2 av. Brei verder met rondbreinld. nr. 3½ en brei r. rond, brei het diagram. Brei tot een lengte van 15 

(17) 21 (25) cm. passend met de strepen van het patroon. In de volgende ronde afkanten voor de 

armsgaten als volgt: kant 3 (3) 4 (4) st. af, brei 66 (74) 80 (88) st., kant 6 (6) 8 (8) st. af, brei 66 (74) 80 (88) 

st. en kant 3 (3) 4 (4) st. af. Laat het werk rusten. 

Mouwen: Zet 40 (40) 44 (48) st. op met sokkenbreinld. nr. 2½ en brei 4 cm. dubbele boordst. 2 r., 2 av. In 

de laatste ronde boordst. evenredig verdeeld over de ronde meerderen tot 47 (47) 53 (53) st. Zet een 

markeerdr. aan het begin van de ronde. Brei verder met sokkenbreinld. 3½ en brei het patroon aangegeven 

in het diagram. Tel vanuit het midden. Meerder 1 st. aan beide zijden van de markeringsdr. in elke 4de (4de) 

6de (7de) ronde. Meerder tot 61 (63) 69 (75) st. Laat de meerdering doorlopen in het patroon. Brei tot een 

mouwlengte van ca. 15 (17) 21 (25) cm. Sluit met de strepen zoals bij ap./vp. Kant voor het armsgat bij de 

markeringsdr. 6 (6) 8 (8) st. af, dwz. aan elke zijde van de markeringsdr. 3 (3) 4 (4) st. Laat het werk rusten. 

Brei nog een mouw. 

Pas, breien in de hoofdkleur: zet alle delen op de rondbreinld. nr. 3½ en brei door met r. rond, bij elke 

overgang 2 st. samenbr. Zet een markeringsdr. bij elke overgang (=raglannaad) en middenachter. M.a. is 

het begin van de ronde. In de volgende ronde beginnen met de mindering voor de raglan als volgt: (1 st. los 

afhalen, 1 r., de los afgehaalde st. overhalen) voor de markering en (2 r. samenbr.) na de markering. 

Herhaal de mindering in elke 2de ronde totaal 14 (16) 18 (20) keer. Nu het werk m.a. delen en beginnen met 

minderen voor de voorhals. Kant op het vp. de middelste 12 (14) 16 (18) st. af. Brei heen en terug vanaf de 

halslijn voor tot ma. Ga door met de mindering voor de raglan. En minder tevens aan de halszijde voor  

2,2,1,1,1,4,5 (2,2,1,1,1,4,5) 2,2,1,1,1,4,5 (2,2,1,1,1,5,6) st. Laat de resterende st. rusten. Brei de andere zijde 

op dezelfde manier maar nu in spiegelbeeld. 



Halsboord: neem met rondbreinld. nr. 2½ en de hoofdkleur de rustende st. op langs de halslijn en 1 st. voor 

elke afgekante st. en 1 st. in elke tussenruimte en neem de laatste rustende st. op. Het stekenaantal moet 

deelbaar zijn door 4. Brei 7 nld. dubbele boordst. als volgt: 1 kantst., * 2 r., 2 av. * en sluit af met 2 r., 1 

kantst. en brei in de 4de nld. een knoopsgat als volgt:  brei tot er 5 st. over zijn op de nld., 2 r. samenbr., 2 

keer omslaan, 2 r. samenbr., 1 r. In de volgende nld. de 2 omslagen als volgt breien: 1 r. – 1 av. Kant af na 

de 7de nld. 

Afwerking: Sluit het naadje onder de armen. Naai de knoop op het truitje. 

 

 

 

¤ = bundfarve                   ¤ = hoofdkleur 

X = mønsterfarve 1          x = patroonkleur 1 

0 = mønsterfarve 2          0 = patroonkleur 2 




