1717 – Gestreepte damestrui Mayflower Cotton 2.
Maten:
Bovenwijdte cm:
Lengte ca. cm:
Kleur: 22 wit
31 Bordeaux
Breinld. nr:
Kwaliteit:
Stekenverhouding:

ben. aant:
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Rondbreinld. (80 cm.) 3 en 3½, breinld. 3 en 3½, haaknld. 3
Mayflower Cotton 2 - 50% katoen, 50% hb acryl, 135 m. pr. 50 gr.
21 st. en 33 nld. = 10 x 10 cm

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

Strepen: *10 nld. wit, 2 nld. bordeaux, 2 nld. wit, 2 nld. bordeaux, herhalen vanaf*

Voor- en achterpand:
Zet 212(220)228(236)248(256) st. op met rondbreinld. nr. 3 en kleur wit. Brei 10 rondes boordst. 1 r., 1 av.
Brei daarna verder met rondbreinld. nr. 3½ en r. rond, brei de strepen zoals hierboven aangegeven (de 10
witte van de boord tellen mee). Als het werk een lengte heeft van 44(45)46(47)48(49) cm. het werk delen
106(110)114(118)124(128) per deel, ap./vp.
Achterpand:
Zet 22 st. op in beide zijden voor de mouwaanzet = 150(154)158(162)168(172) st. Brei heen en terug in
tricotst. Brei de strepen over al deze st. Brei 17(18)19(20)21(22) cm. en kant voor de schouders vanaf de
zijden in elke 2de nld. als volgt af: 2 x 10 en 3 x 11 (1 x 10 en 4 x 11) 5 x 11 (4 x 11 en 1 x 12) 2 x 11 en 3 x 12
(1 x 11 en 4 x 12) st. Tevens bij de 2de schouderafkanting de middelste 38(40)42(44)46(48) st. afkanten, brei
elk deel apart verder. Kant aan de halszijde in elke 2de nld. voor 1 x 2 en 1 x 1 st. Brei de andere zijde in
spiegelbeeld.
Voorpand:
Breien zoals beschreven ap. maar met een V-hals. Als de lengte van de mouwaanzet 4(5)6(7)8(9) cm. is het
werk delen voor de V-hals = 75(77)79(81)84(86) per zijde. Linker halfdeel: Brei tot er 4 st. over zijn , 2 r.
samenbr. en 2 r. Bij alle averechtse nld. de eerste 2 st. av. afnemen met het garen aan de averechtse zijde
van het werk. Herhaal deze mindering in elke 2dendl. 21(22)23(24)25(26) keer. Kant af voor de schouders
vanaf de rechterzijde op dezelfde lengte en manier als bij het ap. Rechter halfdeel: 2 st. r., 1 st. afnemen, 1
st. r., haal de afgehaalde st. over. Op de averechtse zijde de laatste 2 st. av. los afhalen met het garen aan
de averechtse zijde van het werk. Kant af voor de schouders aan de linkerzijde op dezelfde lengte en
manier als bij het ap.
Mouwen:
Zet 25 st. op met breinld. nr. 3½ en kl. wit. Brei tricotsteek en de strepen, maar begin met
8(10)12(14)16(18) nld. wit. Bij alle nld. av. wordt de middelste = 13de st. av. los afgenomen en met het
garen aan de av. zijde van het werk = vouwlijn Herhaal de strepen in totaal 5 keer en sluit af met

8(10)12(14)16(18) wit = Totaal 86(90)94(98)102(106) nld. Het werk heeft nu een lengte van
28½(30)31(32½)34(35) cm. Kant af. Neem met breinld. nr. 3½ en kl. wit 65(67)69(73)75(79) st. op langs de
ene zijde van de mouw = 3 st. voor elke 4 nld. Brei tricotst. en de strepen, meerder 1 st. aan beide zijden in
elke 6de nld. 5 keer = 75(77)79(83)85(89) st. Brei nog 6 nld. na de laatste meerdering en kant alle st. losjes
af. Brei nog een mouw.
Afwerking:
Sluit de schoudernaden. Haak met wit een randje kreeftensteek langs de achterhals, zorg dat de achterhals
wat strakker wordt. Vouw de mouwen op de vouwlijn om en naai deze met een elastische st. vast aan de
binnenzijde van de mouw. Sluit de zijnaden van de panden en de mouwen. Maak het werk vochtig en trek
voorzichtig in model.

