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128/1  Trui in twee kleuren Mayflower Easy Care Classic 

Maten: 4 – 6 – 8 – 10/12 jaar 

Borstwijdte: 70 – 75 – 80 – 85 cm. 

Lengte: 42 – 46 – 50 – 54 cm. 

 

Ben. Garen: 

Basiskleur 3 – 3 – 3 – 4 bollen kl 250 (zand) 

Kontrastkleur 5 – 5 – 6 – 6 bollen 254 (antracietgrijs) 

 

Breinld.: breinld. zonder knop (sokkenbreinld.) nr. 3½ en 4, rondbreinld. nr. 3½ en 4 (40 en 60 cm.) 

 

Stekenverhouding: 22 st. in tricotsteek met breinld. nr. 4 = 10 cm. 

 

Strepen: 

*8 rondes met kontrastkl., 2 rondes met basiskl.* herhalen van *tot*. 

De trui wordt van boven naar beneden gebreid: 

Zet 80 (84) 88 (92) st. op met sokkenbreinld. nr. 3½ en de basiskl. Brei 8 rondes recht. Zet markeringen. 

Verdeel het werk in 4 delen als volgt: eerste markering bij het begin van de ronde, tweede markering na 15 

(16) 17 (18) st., derde markering na de volgende 25 (26) 27 (28) st. en de vierde markering na 15 (16) 17 

(18) st. Brei verder met rondbreinld. nr. 4 (40 cm.) en voortzet met recht rond. In de tweede ronde 

meerderen als volgt: Brei 1 r., meerder 1 st., *brei tot 1 st. voor de markering, 1 st. meerderen, 2 r., 1 st. 

meerderen* herhalen van *tot* nog 2 keer en sluit de ronde af met 1 meerdering en 1 r. Herhaal deze 

ronde in elke 2de nld. in totaal 24 (26) 28 (30) keer = 272 (292) 312 (332) st. 

Voor de mouwen de steken laten rusten als volgt: 

Zet de eerste 63 (68) 73 (78) st. op een hulpnld.en laat deze rusten, zet 4 st. op en brei 73 (78) 83 (88) st. 

Zet de volgende 63 (68) 73 (78) st. op een hulpnld. en laat deze rusten. Zet 4 st. op en brei de resterende 73 

(78) 83 (88) st. 

Achter en voorpand: 

Brei verder met kontrastkl. En brei recht rond tot een lengte van (gemeten vanaf de deling) 24 (27) 30 (33) 

cm. Brei nu verder met rondbreinld. nr. 3½ en brei 12 rondes recht met kontrastkl. Kant af. 

Mouwen:  

Brei verder met kontrastkl. En begin onder de arm. Met sokkenbreinld. nr. 4. Neem 3 st. op en brei verder 

met de rustende st. en sluit af met 3 st. op te nemen = 69 (74) 79 (84) st. Brei de strepen, recht rond breien.  



Markeer het begin van de ronde. Minder in elke 6de nld. 1 st. aan het begin en einde van de ronde (bij de 

markering) tot er 45 (46) 47 (48) st. over zijn. Bij een mouwlengte van 26 (29) 32 (35) cm. verder breien op 

sokkenbreinld. nr. 3½ en brei 12 rondes met kontrastkl. Kant af. Brei de andere mouw op dezelfde manier.  

Afwerking: 

Hecht de draden af. 

 


