Gr. 36/38, 40/42 und 44

MODEL 2
TRUI IN NETPATENTPATROON · Capri ·
Stromboli
Maat 36/38 (40/42 – 44)
De gegevens voor maat 40/42 staan tussen
haakjes voor, voor maat 44 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle drie de maten.
Materiaal: „Capri“ (55% katoen, 30% polyamide, 15% zijde, ll. = ca. 150 m/50 g)
van Lana Grossa: ca. 250 (300 – 350) g
citrusgeel (kl. 13); „Stromboli“ (60% katoen, 15% polyamide, 15% viscose, 10%
zijde, ll. = ca. 150 m/50 g) van Lana Grossa:

MODEL 3

ca. 250 (300 – 350) g groengeel/petrol (kl.
107); breinaalden nr. 8.
Opgelet: alles met dubbele draad breien, en
wel met 1 draadje van elk garen!
Knoopjesrand: de 1e s. van elke nld. als bij
het recht br. afh. De laatste s. van elke nld.
r. br. Opgelet: alle delen met knoopjesrand
breien!
Ribbelpatroon: hg. en tg. nld. r. br.
Netpatentpatroon: aantal s. deelbaar door
2. 1e nld. (= tg. nld.): kant-s., * 1 o., de
volg. s. av. afh., draad ligt achter de s., 1
s. r., vanaf * steeds herh., kant-s. 2e nld.
(= hg. nld.): kant-s., * 2 s. r., de o. van de
vorige nld. av. afh., draad ligt achter de o.,
vanaf * steeds herh., kant-s. 3e nld. (= tg.
nld.): kant-s., * de volg. s. met de o. r. samenbr., 1 o., 1 s. av. afh., draad ligt achter
de s., vanaf * steeds herh., kant-s. 4e nld.
(= hg. nld.): kant-s., 1 s. r., * de o. van de
vorige nld. av. afh., draad ligt achter de o.,
2 s. r., vanaf * steeds herh., de o. van de
vorige nld. av. afh., draad ligt achter de o., 1
s. r., kant-s. 5e nld. (= tg. nld.): kant-s., *
1 o., 1 s. av. afh., draad ligt achter de s., de
volg. s. met de o. r. samenbr., vanaf * steeds
herh., kant-s. Na de 5e nld. de 2e – 5e nld.
steeds herh.
Stekenproef: 11 s. en 20 nld. ribbelpatroon
met nld. nr. 8 en dubbele draad = 10 x 10
cm; 11 s. en 22,5 nld. netpatentpatroon met
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