D IY

Hoera, het is weer truien- en
vestentijd! Je kunt deze
lekker warme ‘in weg kruiper’
zelf breien…

Trui met losse col
–a) 38-40 –b) 42-44 –c) 46-48 –d)
50-52
Het model van de foto komt overeen met
de maat: –a) 38-40

BENODIGD MATERIAAL

•	Winter washi kleur 206: (Katia)
–a) 5 –b) 6 –c) 6 –d) 7 bollen

BREINAALDEN
Nr. 6 en nr. 8

GEBRUIKTE STEKEN

Boordsteek 1x1
Afkanten v.d. steken in buissteek
Naad d.m.v. platte kantsteek
Buissteek (zie beschrijving)
Halve patentsteek (zie beschrijving)
Buissteek:
1e naald: * brei de st. die r. voorkomt r.,
haal de draad naar de voorkant v.h.
werk en laat 1 st. zonder te breien av.
overglijden op de rechternaald (= insteken alsof deze st. av. gebreid wordt),
haal de draad naar de achterkant v.h.
werk *, herhaal van * tot *.*
Herhaal steeds deze naald.
Halve patentsteek:

1e naald: (aan de goede kant v.h. werk):
brei alle st. r.
2e naald: (aan de verkeerde kant v.h.
werk): * 1 st. r. en hierbij de rechternaald insteken in het midden v.d. st.
v.d. voorafgaande naald, 1 st. av. *,
herhaal van * tot * en eindig de naald
met 1 st. r. en hierbij de rechternaald
insteken in het midden v.d. st. v.d.
voorafgaande naald.
Herhaal deze 2 naalden.

STEEKVERHOUDING

De maat is genomen zonder het strijken
v.h. proeflapje.
In halve patentsteek, breinaalden nr. 8
10x10 cm = 10,5 st. en 16 naalden.

RUGPAND

Met breinaalden nr. 6, –a) 53 st. –b) 57
st. –c) 61 st. –d) 67 st. opz. Brei boordsteek 1x1.
Bij 4 cm totale lengte, breinaalden
wisselen voor breinaalden nr. 8 en
verderbreien in halve patentsteek.
Schouders en hals: Bij –a) 60 cm –b) 61
cm –c) 62 cm –d) 63 cm totale lengte,
alle st. afk.

hals.
Hals: Bij –a) 51 cm –b) 52 cm –c) 53 cm
–d) 54 cm totale lengte, in een naald aan
de goede kant v.h. werk, de midd. –a)
11 st. –b) 13 st. –c) 15 st. –d) 17 st. afk. en
hierna elk deel apart verder breien. Aan
de halskant, bij het begin van elke naald
aan de goede kant v.h. werk afk.: 1 maal
3 st., 1 maal 2 st., 1 maal 1 st.
Schouder: Bij 9 cm lengte, meten vanaf
het begin v.d. hals, de resterende –a) 15
st. –b) 16 st. –c) 17 st. –d) 19 st. afk.
Brei het andere deel idem, maar in
spiegelbeeld.

MOUWEN

Met breinaalden nr. 6, –a) 27 st. –b) 29
st. –c) 31 st. –d) 33 st. opz. Brei boordsteek 1x1.
Bij 4 cm totale lengte, breinaalden
wisselen voor breinaalden nr. 8 en
verder breien in halve patentsteek,
meerder hierbij aan beide kanten, op
1 st. vanaf elke kant, in elke 6e naald: 9
maal 1 st. Er zijn hierna: –a) 45 st. –b) 47
st. –c) 49 st. –d) 51 st.
Bij –a) 45 cm –b) 46 cm –c) 47 cm –d) 48
cm totale lengte, alle st. losjes afk.
Brei de andere mouw idem. ▶

VOORPAND

Breien zoals het rugpand, behalve de
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IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Alle naden worden vastgenaaid d.m.v. platte
kantsteek. Sluit een schoudernaad.
Kraag: Met breinaalden nr. 6, alle st. over de hals
opnemen, meerder of minder hierbij verdeeld over
de 1e naald het benodigd aantal st. tot er in totaal
–a) 56 st. –b) 61 st. –c) 64 st. –d) 69 st. zijn. Brei
boordsteek 1x1.
Bij 4 cm totale lengte, 3 naalden buissteek breien
en hierna alle st. afk. in buissteek.
Sluit de andere schoudernaad en de naad v.d.
kraag.
Bevestig de mouwen = met het midden v.d. bovenkant v.d.mouw aan de schoudernaad en de
uiteinden v.d. bovenkant v.d. mouw op –a) 21 cm
–b) 22 cm –c) 23 cm –d) 24 cm vanaf de schoudernaad vastnaaien aan het rugpand en het voorpand.
Sluit de naden v.d. zijkanten en de binnenkant
v.d. mouwen.

Losse col
AFMETING

26 cm breedte x 120 cm lengte (zonder vastnaaien)

BENODIGD MATERIAAL

Wol: Ingenious big kleur 76: (Katia) 3 bollen

BREINAALDEN
nr. 12

GEBRUIKTE STEKEN

Ribbelsteek
Naad d.m.v. platte kantsteek

STEEKVERHOUDING

UITVOERING

21 St. opz. en brei ribbelsteek.
Bij 120 cm totale lengte, alle st. afk.

IN ELKAAR ZETTEN EN
AFWERKEN

Naai het begin vast aan het einde d.m.v. platte kantsteek.
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In ribbelsteek, breinaalden nr. 12
10x10 cm. = 8 st. en 13 naalden.
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