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

13
12(14-16)
nld. nr. 8 en dubbele draad =
10 x 10 cm; beide proeflapjes
5
hangend gemeten.
13
Rugpand: 56 (62 – 66) s. met
(14dubbele draad opzetten. Eerst
15)
18(19-20)
Rug- en
voor de bies 1 cm = 2 nld. ribvoorpand,
5
belpatroon met knoopjesrand 55
helft
br., daarbijRückenmet 1und
tg. nld. begin- (56nen. DanVorderteil,
in netpatentpatroon 57)
Mouw,
32
Hälfte
met knoopjesrand
verder br.,
helft
34,5
daarbij eveneens met 1 tg. nld. J57–12v = 3 Kastenpulli28,5
im Loch-Rautenmuster
als beschreven beginnen. Na 4
Gr. 36 bis 40 und 42/44
cm = 10 nld. vanaf het einde
4
van de bies aan weersz. 1 marA und B
1 Strickschriften
1
kering voor de latere splitten
18(19-20)
25(27-29)
aanbrengen. Weer rechtdoor
verder br. Na 32 cm = 72 nld.
vanaf de markering aan weersz. het begin ven beginnen. Na 28,5 cm = 64 nld. vanaf
van de armsgaten markeren en rechtdoor het bieseinde voor de afsluitbies met alle s.
verder br. Bij een armsgathoogte van 13 (14 in ribbelpatroon br. Bij een bieshoogte van 5
– 15) cm = 30 (32 – 34) nld. voor de schou- cm = 10 nld. alle s. losjes afk.
der-halsbies met alle s. in ribbelpatroon br. Afwerken: delen spannen, bevochtigen en
Bij een bieshoogte van 5 cm = 10 nld. de s. laten drogen. De schoudernaden telk. 12
(14 – 16) cm en de zijnaden telkens 32 cm
niet te losjes afk.
tussen de markering vlg. patroonschema
Voorpand: als het rugpand br.
Mouwen: 42 (44 – 46) s. met dubbele dichtnaaien. Onder blijven er aan weerszijdraad opzetten. Eerst voor de bies 1 cm = den telk. 5 cm voor de splitten, boven telk.
2 nld. ribbelpatroon met knoopjesrand br., 18 (19 – 20) cm voor de armsgaten open.
daarbij met 1 tg. nld. beginnen. Dan in net- Mouwen inzetten.
patentpatroon met knoopjesrand verder br.,
daarbij eveneens met 1 tg. nld. als beschre-

opgenomen en in de 21e patroon-nld. aan Stekenproef: 18 s. en 24 nld. ajour-ruiten- (26) s. stilleggen en voor de rechte halsrand
het begin en einde geen o. opgenomen wor- patroon A en B met nld. nr. 7 = 10 x 10 cm. de midd. 50 s. afk., zoals ze zich voordoen.
den, wanneer ter compensatie geen steken Rugpand: 94 (102) s. met nld. nr. 6,5 Voorpand: als het rugpand br.
meer samengebreid worden. In de hoogte opzetten. Voor de boord 5 cm = 12 nld. Mouwen: 42 (46) s. met nld. nr. 6,5 opzetde 1e – 36e nld. 1x br., dan deze 36 nld. boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. na de ten. Voor de boord 5 cm = 12 nld. boordpakant-s. met 1 s. r. beginnen, aan het einde troon br., daarbij in de 1e nld. na de kant-s.
steeds herh.
Ajour-ruitenpatroon B: vlg. het breipa- van de nld. voor de kant-s. met 1 s. r. eindi- met 1 s. r. beginnen, aan het einde van de
troon B br. De getallen rechtsbuiten geven gen. In de laatste boord-nld. 1 s. gedraaid uit nld. voor de kant-s. met 1 s. r. eindigen. In
de hg. nld. aan. In de tg. nld. de s. en o. av. het dwarsdraadje meerd. = 95 (103) s. Dan
Zeichenerklärung:
br. In de breedte de nld. na de kant-s. met met nld. nr. 7 in ajour-ruitenpatroon A in de Tekenverklaring:
10 (12) s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. gegeven indeling verder br. Na 33 cm = 78
= kant-s.
= 1 Rand-M
= 1=s.1 r.M re
= 18 s. tussen de pijlen 1x br., eindigen met nld. vanaf het boordeinde aan weersz. het
= 1=o.1 U
J57–12v = 311Kastenpulli
Rippenblenden,
van de armsgaten markeren en recht(13) s. na deim2eLoch-Rautenmuster
pijl en de kant-s. In demitbegin
re zus.-str.
= 2=s.2 r.Msamenbr.
de 1e – 36e nld. 1x br., dan deze 36 door verder br. Bij een armsgathoogte van 9
Gr. 36 bis 40hoogte
und 42/44
= s.2 r.Movergehaald
überzogen zus.-str.:
=
2

samenbr.:1 1Ms.wie
als zum
(10) cm = in de 22e (24e) nld. (= tg. nld.) 1
nld. steeds herh.
bijRechtsstr.
het recht abh.,
br. afh.,
s. r.Mbr.,
de die
die1folg.
re dan
str. und
s. mind. = 94 (102) s. en de schouderpas
afgehaalde
s. overhalen
abgehobene
M darüber ziehen
14
12(14)
rechtdoor in boordpatroon als aan het begin
= mit
3= s.3 Rippenblenden,
r.Movergehaald
samenbr.:1 1Ms.wie
als zum
überzogen zus.-str.:
J57–12v
im van
Loch-Rautenmuster
verder=br.3BijKastenpulli
een pashoogte
7 cm = 16
7
bij
het
r.
br.
afh.,
2
s.
r.
samenbr.
en
de
Rechtsstr.
abh.,
die
2
folg.
M
re
zus.-str.
17(18)
Gr. 36nld.bisaan40weersz.
und 42/44
voor de schouders telk. 22
afgehaalde
s. overhalenM darüber ziehen
und die abgehobene
9
(10)

TRUI IN AJOUR-RUITENPATROON ·
Rug- en
About Berlin Sparkly
28
voorpand,
54
Maat 36 tot 40 (42/44)
Rücken- und
(55)
helft
De gegevens voor maat
42/44 staan tusVorderteil,
33
sen haakjes. Wanneer Hälfte
er maar 1 getal staat
aangegeven, geldt dit voor alle aangegeven
12
maten.
J57–12v = 3 Kastenpulli im Loch-Rautenmuster mit Rippenblenden,
Materiaal:
„About
Berlin
Sparkly“
(82%
Gr. 36 bis 40 und 42/44
5
5
katoen, 18% polyester, ll. = ca. 120 m/50
g) van Lana Grossa: ca. 450 (500) g taupe/
6
11(12)
26(28)
12(14) nr.
bruin/fuchsia/groen (kl. 3);14breinaalden
6,5 en 7.
7
17(18)
Boordpatroon: afw. 2 s. r., 2 s. av. br.
9
Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.
Ajour-ruitenpatroon A: vlg. breipatroon(10)
Mouw,
A br. De getallen rechtsbuiten geven de hg.
helft
28
nld. aan. In de tg. nld. de s. en o. av. br. In
54
Ärmel,
de breedte de nld.(55)
na de kant-s. met 11 (15)
Rücken- und
Hälfte
45
Vorderteil, s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. = 18 s. 33
Hälfte
tussen de pijlen steeds br., eindigen met 10
(14) s. na de 2e pijl en de kant-s. Opgelet:
12
bij maat 36 tot 40 erop letten, dat er in de
15e patroon-nld. aan het begin en einde
5
5
geen s. meer samengebreid worden, wan6
11(12)
neer ter compensatie geen o.26(28)
meer worden

Strickschriften A und B

Breipatronen A en B

45

Ärmel,
Hälfte

35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1

B
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1

Zeichenerklärung:

A
63

m

11

J57–13v = 4 Pulli mit Ajour- und Lochmuster, Gr. 3697 bis 40
de laatste boord- nld. 1 s. mind. = 41 (45)
s. Dan met nld. nr. 7 in ajour-ruitenpatroon B
in de gegeven indeling verder br. Na 12 cm
= 28 nld. vanaf de boord aan weersz. voor
de afschuiningen 1 s. in tr. meerd., dan in
elke 6e nld. nog 10x telk. 1 s. in tr. meerd. =
63 (67) s. Na 28 cm = 68 nld. vanaf de 1e
meerdering alle s. losjes afk.
Afwerken: delen spannen, bevochtigen en

MODEL 4
TRUI MET AJOUR- EN GAATJESPATROON · Bottone
Maat 36 tot 40
Materiaal: „Bottone“ (94% katoen, 6%
polyamide, ll. = ca. 120 m/50 g) van Lana
Grossa: ca. 450 g rozenhout (kl. 3); breinaalden nr. 4,5; 1 haaknld. nr. 3,5.
Ajourpatroon (voorpand): vlg. het breipatroon A br. De getallen rechtsbuiten geven de
hg. nld. aan, in de tg. nld. de s. en o. av. br.
resp. als in de tekenverklaring beschreven.
In de breedte de nld. met de 13 s. voor de
1e pijl beginnen, het pg. = 34 s. tussen de
pijlen steeds br., eindigen met 14 s. na de 2e
pijl. In de hoogte de 1e – 28e nld. 1x br., dan
deze 28 nld. steeds herh.
Gaatjespatroon (rugpand, mouwen): vlg.
het breipatroon B br. De getallen rechtsbui-

j57-03v

MODEL 5

Rücken- und
Vorderteil,
Hälfte

TOPJE IN ZIGZAGAJOURPATROON · Ombra
Maat 34/36 (38/40 – 42/44)
De gegevens voor maat 38/40 staan tus64

5

3
13
11
29 nld. gaatjespatroon met nld. nr.
1 B
4,5 = 10 x 10 cm.
Rugpand: 94 s. met nld. nr. 4,5
18
18
opzetten. Eerst 1 tg. nld. rechte
s. br. Dan in gaatjespatroon in de
Rug- en
Mouw,
gegeven indeling verder br. Na 40
20
voorpand,
helft
cm = 117 nld. vanaf de opzet aan
helft
weersz. het begin van de armsga- 58
ten markeren
en rechtdoor
verder
Rückenund
Vorderteil,
br. Bij een armsgathoogte
van 18
45,5
40
cm = 52 nld.Hälfte
alle s. afk.
Voorpand: 95 s. met nld. nr. 4,5
25,5
opzetten. Eerst 1 tg. nld. rechte s.
br. Dan in ajourpatroon in gegeven
indleing verder br., daarbij het pg.
5,5
12,5
24
tussen de pijlen 2x br. Na 40 cm
= 117 nld. vanaf de opzet aan
Zeichenerklärung:
weersz. het begin van de armsgaten mar- Tekenverklaring:
= kant-s.
= Rand-M
keren en rechtdoor verder br. Bij een arms= s.1 r.M re
=
1
gathoogte van 18 cm = 52 nld. alle s. afk.
= 1= o.1 U
Mouwen: 50 s. met nld. nr. 4,5 opzetten.
re zus.-str.
= 2= s.2 r.Msamenbr.
Eerst 1 tg. nld. rechte s. br. Dan in gaatjesüberzogen zus.-str.:
1M
= 2= s.2 M
r. overgehaald
samenbr.:
1 wie
s. alszum
patroon in de gegeven indeling verder br.
die1 folg.
M re
bijRechtsstr.
het recht abh.,
br. afh.,
s. r. br.,
danstr.deund
Na 25,5 cm = 75 nld. vanaf de opzet aan
afgehaalde
s. overhalen
die abgehobene
M darüber ziehen
weersz. voor de afschuiningen 1 s. meerd.,
3M
überzogen zus.-str.:
2 M2 wie
zum
= 3= s.
r. overgehaald
samenbr.:
s. als
dan in elke 6e nld. 5x telk. 1 s. en in elke 4e
bijRechtsstr.
het r. br. abh.,
afh., 1dies. folg.
r. breien
M reen
str.de
und
afgehaalde
s. overhalen
nld. nog 4x telk. 1 s. meerd. = 70 s. De gedie abgehobenen
M darüber ziehen
meerderde s. aan weersz. logisch in het gaat2 U,
deno.J57–13v
1.
li, den
= 2=o.,
in in
deder
tg. Rück-R
nld. de 1e
av.,U de
2e o.2.
= U4 Pulli
jespatroon invoegen. Na 20 cm = 58 nld.
re
str.
r.
br.
vanaf de 1e meerdering alle s. losjes afk.
Strickschriften A und B
Afwerken: delen spannen, bevochtigen
ten geven de hg. nld. aan, in de tg. nld. de en laten drogen. De schoudernaden telk.
= die re M fallen lassen und
11 bis zum U
11 cm dichtnaaien. Dan de overige naden
9
s. en o. av. br. resp. als in de tekenverklaring
J57–13v = 4 Pulli mit Ajour- und Lochmuster, Gr. 36 bis 40auflösen
7
5
beschreven. In de breedte de nld. met de s. dichtnaaien, de zijnaden telkens slechts tot
Strickschriften A und B
3
voor de 1e pijl beginnen, het pg. = 4 s. tus- de markering. De halsrand met de haaknld.
1 B
nr.
3,5
met
1
t.
hv.
omhaken,
daarbij
de
rand
sen de pijlen steeds herh., eindigen met de
s. na de 2e pijl. In de hoogte de 1e –1112e nld. niet rekken of inrimpelen. Mouwen inzetten.

laten drogen. Voor- en rugpand met de goede
kanten op elkaar leggen. De schoudersteken
aan elkaar breien en de s. tegelijkertijd afkanten, hiertoe doorgaand telk. 1 s. van de
voorste met 1 s. van de achterste schouder
r. samenbr. Overige naden dichtnaaien, de
zijnaden telkens slechts tot de markering.
Mouwen inzetten, daarbij de afkantranden tot
de wijdte van het armsgat inrimpelen.

9

1x br., dan deze 12 nld. steeds herh.7
5
Stekenproef: 19,5 s. en 29 nld. 3ajourpaBs. en
troon met nld. nr. 4,5 = 10 x 10 cm;119

Breipatronen A en B

Zeichenerklärung:

27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1

j57-03v = 5 Top im Ajourmuster quergestrickt,
Gr. 34/36, 38/40A und 42/44
= Rand-M
Strickschrift
Zeichenerklärung:
12
= Rand-M
10
= 1 M re
=1U
8
= 2 voor,
M re zus.-str.
sen haakjes
voor maat 42/44 na het ca. 350 (400 – 450) g beige/bleu (kl. 20);
6
= 2 M überzogen zus.-str.: 1 M wie zum
dwarsstreepje.
Wanneer er maar 1 getal 1 rondbreinaald nr. 4,5, 80 cm lang; 1 rondRechtsstr. abh., die folg. M re str. und
4
nr. 3,5, 80 cm lang; een set van 5
staat aangegeven,
geldt dit voor alle drie de breinaald
die abgehobene M darüber ziehen
zonder knop nr. 3,5.
maten. = 3 M überzogen zus.-str.: 2 M wie zum breinaalden
2
Materiaal: Rechtsstr.
„Ombra“abh.,
(75%
diekatoen,
folg. M25%
re str.pound Boordpatroon: afw. 2 s. r., 2 s. av. br.
= 5 Top imdieAjourmuster
quergestrickt,
Gr. 34/36, 38/40 und 42/44
ziehen
Zigzagajourpatroon: vlg. breipatroon br.
lyester, ll. = ca.abgehobenen
120 m/50 g) M
vandarüber
Lana Grossa:

= 1 M re
=1U
= 2 M re zus.-str.
= 2 M überzogen zus.-str.: 1 M wie zum
11 Rechtsstr. abh., die folg. M re str. und
die abgehobene M darüber ziehen
9 = 3 M überzogen zus.-str.: 2 M wie zum
abh., die folg. M re str. und
7 Rechtsstr.
De getallen
rechtsbuiten geven de hg. nld.
die abgehobenen M darüber ziehen
aan, linksbuiten
de tg. nld. In de breedte de
5
=de2 U,
in
der de
Rück-R
denbeginnen,
1. U li, denhet
2. U
nld. met
s.
voor
1e pijl
3 re str.
pg. = 9 s. tussen de pijlen steeds herh., ein1 de s. na de 2e pijl. Zonder kant-s.
digen met

als getekend
In fallen
de hoogte
12eU
= die br.
re M
lassende
und1ebis– zum
nld.
1x
br.,
dan
deze
12
nld.
steeds
herh.
auflösen
= 2 U, in der Rück-R den 1. U li, den 2. U
11 10(12-14)
Zeichenerklärung:
Stekenproef: 21,5 s. en 28,5 nld. zigzagTekenverklaring:
re str.
= 1= s.1 r.M re
ajourpatroon met nld. nr. 4,5 gebreid = 10
17
= 1= s.1 av.
M li
x 10 cm.
= 1= o.1 U
= die re M fallen lassen(18und bis zum U
Opgelet: de pijl in het patroonschema geeft
Rug- en
19)
re zus.-str.
= 2= s.2 r.Msamenbr.
auflösen
de Gr.
breirichting
Rugvoorpand telvoorpand,
j57-03v = 5 Top im= Ajourmuster
quergestrickt,
34/36, aan!
38/40
unden42/44
M lisamenbr.
zus.-str.
2= s.2 av.
kens dwars breien. Boord en armsgatbiezen
helft
Strickschrift
naderhand aanbreien.
Breipatroon
Rugpand: dwars in pijlrichting br. Hiertoe
58,5
12
Ärmel,
129 s. met de rondbreinld. nr. 4,5 opzetten.
11
41,5
Hälfte
10
Eerst 1 tg. nld. av. s. br. Dan in zigzagajour(40,59
8
patroon verder br. = 14 pg. Na 42 (46 – 50)
39,5)
7
cm = 120 (132 – 144) nld. vanaf de opzet
6
5
de s. losjes afk., zoals ze zich voordoen.
4
3
Voorpand: als het rugpand br.
2
Afwerken: delen spannen, bevochtigen
1
21(23-25)
en laten drogen. Rug- en voorpand telkens
Zeichenerklärung:

