1714 – Trui met V-hals Mayflower Cotton 1.
Maten:
Borstwijdte cm:
Lengte cm:
Kleur: 129 oranje
Breinld. nr:
Rondbreinld. nr:
Kwaliteit:
Stekenverhouding:

ben. aant:

S
100
64
11

(M)
(110)
(66)
(12)

L
120
68
13

(XL)
(130)
(70)
(14)

XXL
140
72
15

(XXXL)
(150)
(74)
(16)

3
3
Mayflower Cotton 1, 50% katoen, 50% hb acryl, 175 m. pr. 50 gr.
24 st. en 32 nld. met het patroon = 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 met het patroon wordt heen en terug gebreid. Vanaf de armsgaten worden alle delen samen
gebreid voor de raglan. De trui heeft een V-hals.
Patroon:
1 nld: (goede/voorzijde) 2 recht, 1 averecht, *3 recht, 1 averecht* herhalen van *tot* en afsl. met 2 recht.
2 nld: (averechtse/achterzijde) *1 averecht, 3 recht* herhalen van *tot* en afsluiten met 1 averecht.
Deze 2 naalden herhalen.

Voorpand:
1: Zet 128(140)152(164)176(188) st. op met breinld. nr. 3 en brei 5 cm. boordst. (1 r., 1 av.) Geldt voor alle
mt.
2: Ga verder met het patroon en meerder in de eerste nld. aan het einde van de nld. 1 st., zodat het
patroon klopt.
3: Brei tot het werk een lengte heeft van 41 cm. en kant aan de averechtse zijde in beide zijden 4 st. af voor
de armsgaten. Geldt voor alle mt.
4: Laat het werk rusten.
Achterpand:
Breien als vp.
Mouwen:
1: Zet 48(52)56(64)68(72) st. op met breinld. nr. 3.
2: Brei 5 cm. boordst. 1 r., 1 av. en ga daarna verder met het patroon, en meerder aan het eind van de
eerste nld. 1 st., zodat het patroon eindigd met 1 r. op de goede zijde en 1 av. op de averechtse zijde. Geldt
voor alle mt.
3: Hierna in elke 6de nld. 1 st. meerderen aan beide zijden. De meerdering komt na de eerste rechte steek
en voor de laatste rechte steek van de nld., zodat de zijnaden gelijk zijn, dit vergemakkelijkt het sluiten van
de zijnaden als de mouwen klaar zijn.
4: Als er voor de maten S(M) 105(109) st. zijn en de mouw een lengte heeft van 48(50) cm. rechtuit breien

tot de door U gewenste lengte. Voor de maten L(XL)XXL(XXXL) meerderen in elke 6 de nld tot
113(121)125(129) st. en bij een mouwlengte van 50(54)56(58) cm. daarna meerderen in elke 2de nld tot
133(141)145(149) st. brei rechtuit verder tot de gewenste mouwlengte.
5: Kant aan beide zijden 4 st. af op de averechtse zijde. Laat het werk rusten.
6: Brei nog een mouw.
Samenbreien van de raglan:
1: Begin met het delen van het vp. in 2 gelijke delen en laat de middelste steek rusten voor de V-hals.
2: Begin in het midden van het vp. en brei tot er 3 st. over zijn, 2 gedr. r. samenbr., 2 r. (=1 steek van het vp
en 1 st. van de mouw), 2 r. samenbr. Herhalen aan het eind van de mouw en het begin van het ap. enz. LET
OP! Het patroon moet gelijk zijn aan beide zijden van de raglan en de V-hals anders reguleren in de eerste
nld. Heen en terug breien van de ene naar de andere zijde van de V-hals.
3: De raglanmindering is op de goede/voorzijde in elke 2de nld. en de mindering voor de V-hlas in elke 4de
nld. Voor de V-hals: eerste st. r., 2 st. r. samenbr., brei tot er 3 st. over zijn, 2 st. gedr. r. samenbr., 1 r., werk
draaien en terug breien (de rechte st. wordt op de averechtse zijde averechts gebreid bij de V-hals, zodat er
een mooie kant ontstaat om later de steken weer op te nemen).
4: Ga zo door tot alle st. van het vp. gebruikt zijn.
Laat het werk rusten.
Afwerking:
1: Sluit de naden van de panden en de mouwen.
2: Neem de steken op langs de hals en aan beide zijden van de V-hals evenveel steken opnemen, totaan de
middelste steek.
3: Brei 1 ronde r., reguleer nu het aantal st. tot ca. 192(200)208(216)223(232) st.
4: Brei 3 cm. boordst. 1 r., 1 av. en brei in elke 2de ronde 2 st. gedr. r. samen voor de midden steek van de Vhals en 2 r. samen na de middensteek. LET OP! De steken moeten aan beide zijden van de middelste V-hals
steek gelijk zijn dus beide r. of av.
5: Ga door met de boordst. maar meerder vanaf nu 1 st. aan beide zijden van de middelste V-hals steek
totdat er hetzelfde aantal steken is als waarmee begonnen is. De meerdering/mindering geldt voor alle mt.
6: Kant losjes af.
7: Vouw de boord om en naai deze vast aan de averechtse zijde.
8: Hecht de draden af. Maak de trui vochtig en trek voorzichtig in model.

