1713 – Witte lange mouw trui met brede blauwe strepen Mayflower 1 class.
Maten:
Borstwijdte cm:
Lengte cm:
Kleur: 2001 wit
ben. aant:
2010 blauw
2029 kobaltblauw
Rondbreinld. nr: (80 cm.)
Sokkenbreinld. nr:
Kwaliteit:
Stekenverhouding:

S
100
62
4
2
2

(M)
(110)
(63)
(5)
(2)
(2)

L
120
64
5
2
3

(XL)
(130)
(65)
(6)
(3)
(3)

XXL
140
66
6
3
3

(XXXL)
(150)
(67)
(7)
(3)
(4)

3
3
1 class 75% superwash wol, 25% nylon, 210 m. pr. 50 gr.
26 st. en 28 nld. = 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 een proeflapje. Maak daarna het proeflapje vochtig en
trek voorzichtig in model.
De trui wordt gebreid in tricotsteek met brede strepen. Bij het wisselen van de kleur is het een goed idee
om de eerste steek met beide kleuren te breien voor een mooiere overgang in de kleurwisseling. Er is
weinig montage want de panden en mouwen worden rond gebreid.
Werkwijze:
Achter- en voorpand:
1: Zet 262(288)314(340)366(392) st. op met rondbreinld. nr. 3 en kleur wit. Brei 7 cm. boordst. 1 r., 1 av.
Geldt voor alle mt.
2: Brei daarna r. rond verder 10(11)12(13)14(15) cm. met kl. 2001, 10 cm. met kl. 2029, 10 cm. met kl.
2001, 3 cm. met kl. 2010. Strepen geldt voor alle mt.
3: Deel het werk in 2 gelijke delen en kant 8 st. af voor de armsgaten (4 st. vp. en 4 st. ap) aan beide zijden.
Laat het werk rusten.
Mouwen:
1: Zet 48(52)56(60)64(68) st. op met sokkenbreinld. nr. 3 en met kl. wit. Brei 7 cm. boordst. 1 r., 1 av. Geldt
voor alle mt.
2: Brei daarna r. rond verder en meerder in de eerste ronde evenredig verdeeld 8(10)12(14)16(18) st. Zet
een markeerder aan het begin van de ronde. Meerder in elke 6de ronde 1 st. aan beide zijden van de
markeerder tot 100(108)116(124)132(140) st. en tevens de strepen breien.
3: Brei tot een mouwlengte van 21(22)23(24)25(26) cm. (of de door U gewenste lengte, hier kan de
mouwlengte gereguleerd worden) met kl. 2001, 10 cm. met kl. 2029, 10 cm. met kl. 2001 en 3 cm. met kl.
2010 en nu tevens in elke tweede nld. 1 st. meerderen aan beide zijden van de markering tot
116(124)132(140)148(156) st. De strepen gelden voor alle mt.
4: Kant aan het begin en einde van de ronde 4 st. af voor het armsgat. Afkanten boven de meerderingen.
5: Laat het werk rusten en brei nog een mouw.

Samenbreien van de raglan:
1: Begin bij het vp, een mouw, ap en de andere mouw en kl. 2001.
2: In elke 2de nld. minderen voor de raglan als volgt: brei tot er 4 st. over zijn op het vp., 2 gedr. r. samenbr.,
4 av. (= 2 st. van het vp. en 2 st. van de mouw), 2 r. samenbr., brei op dezelfde manier verder, de laatste st.
van de mouw en de eerste st. van het ap. enz. totdat de hele ronde gebreid is. Geldt voor alle mt.
3: Ga door met kl. 2010 totdat de streep 10 cm. breed is. En brei daarna de rest van de trui met kl. 2001.
4: Als er 35(39)45(49)53(57) raglan minderingen zijn gedaan beginnen met heen en terug breien. Kant op
het vp. de middeltste 32(34)36(38)40(42) st. af, tevens doorgaan met minderen voor de raglan op de nld.
die r. gebreid wordt. Kant aan beide zijden van de hals 2 x 4 st. af. Brei verder totdat alle st. van het vp.
gebruikt zijn en laat het werk rusten.
5: Neem de afgekante st. op (LET OP! Aan beide zijden moeten er evenveel st. zijn).
6: Brei 1 ronde r. en reguleer het aantal st. tot ca. 120(126)132(138)146(152) st.
7: Brei 4 rondes r. en 4 rondes 1 r.,1 av. Kant losjes af. Geldt voor alle mt.
Afwerking:
1: Sluit de naadjes onder de arm, hecht de draden af. Maak de trui vochtig en trek voorzichtig in model.

