Gr. 36 bis 40 und 42/44
breinld. nr. 4 in tr. in de strepenvolgorde verder
br. en de midd. 18 s. markeren. Voor de mouwen later schouderafschuiningen in de 11e nld.
vanaf het bieseinde 2 s. geaccentueerd meerd.,
dan * in elke 6e en volg. 8e nld. telk. 2 s. geaccentueerd meerd., vanaf * 9x herh., dan nog in
de volg. 6e nld. 1x 2 s. geaccentueerd meerd.
= 134 s. Reeds na 47 cm = 140 nld. vanaf
het bieseinde is de mouw beëindigd, daarna
echter de begonnen schoudermeerderingen als
beschreven voortzetten. Nu aan weersz. voor de
zijafschuiningen 4 (9) s. erbij opzetten, dan in
elke 2e nld. nog 9x 5 s. erbij opzetten = in totaal
232 (242) s. na de laatste meerderingen voor
de schouderafschuiningen. Bij toenemend aantal s. met de langere rondbreinld. nr. 4 verder
br. Reeds na de laatste meerderingen voor de
zijafschuiningen aan weersz. voor de zoomranden na resp. voor de kant-s. 2 s. in tr. en 1 s. in
av. tr. br., alle overige s. in tr. voortzetten. Na 13
(15) cm = 40 (46) nld. vanaf de 1e meerdering
voor de zijafschuiningen voor de hals het werk
in het midden delen en beide helften afzonderlijk verder breien. Eerst de 116 (121) s. van het
voorpand aan de linkerrand stilleggen en met
de 116 (121) s. van het rugpand aan de rechterrand verder br., daarbij aan de linkerrand van
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het werk voor een mooie afsluiting in spiegelbeeld t.o.v. de zoomrand voor de kant-s. 2 s. tr.
en 1 s. av. tr. br. Bovendien de strepen steeds
aan de zoomrand met een nieuwe draad beginnen. Hiertoe indien nodig de s. naar het andere
uiteinde van de naald schuiven en logisch verder br. Na de laatste nld. van de strepenvolgorde
is het middenachter bereikt. Nu de s. stilleggen.
Nu het voorpand met de stilgelegde 116 (121)
s. aan de linkerrand in spiegelbeeld t.o.v. het
rugpand voortzetten, daarbij aan de rechterrand van het werk voor de hals 7x in elke volg.
hg. nld. 1 s. geaccentueerd mind. Dan tot het
middenvoor eerst verder br. en de overige 109
(114) s. stilleggen.
Rechtertruihelft: in spiegelbeeld t.o.v. de
linkertruihelft br.
Afwerken: delen spannen, bevochtigen en
laten drogen. Voor de voorste en achterste
middennaad de delen telkens met de verkeerde kanten op elkaar leggen, de s. in mosgroen
samenbr. en tegelijkertijd afk. Hiertoe telk. 1 s.
van de voroste met de betreffende s. van de
achterste naald r. samenbr., dan vanaf de 2e
samengebr. s. als gewoonlijk afk. Zo ontstaat in
het midden de laatste mosgroene streep. Zij- en
mouwnaden dichtnaaien.

de ronding in elke 2e nld. nog 2x 2 s. en 1x 1
s. afk. Bij een halshoogte van 3 cm = 8 nld.
de overige 15 (18) schouder-s. afk. De andere
helft in spiegelbeeld beëindigen.
Voorpand: als het rugpand br., echter met
diepere hals. Hiertoe reeds bij een armsgathoogte van 12 (13) cm = 30 (32) nld. de
midd. 24 s. afk. en beide helften afzonderlijk
verder breien. Aan de binnenrand voor de
rest van de ronding in elke 2e nld. nog 4x 2
s. en 2x 1 s. afk. De overige 15 (18) schouder-s. aan de buitenste rand op dezelfde
hoogte als bij het rugpand afk. De andere
helft in spiegelbeeld beëindigen
Mouwen: 46 (50) s. met nld. nr. 5 opzetten.
In tricotsteek br., daarbij met 1 tg. nld. av. beginnen. Aan weerszijden voor de afschuiningen in de 16e nld. vanaf de opzet 1 s. meerd.,
dan in elke 16e nld. nog 5x 1 s. meerd. = 58
(62) s. Na 44 cm = 111 nld. vanaf de opzet
aan weersz. voor de platte mouwkop 3 s. afk.,
dan in elke 2e nld. nog 9x 2 s. afk. In de volg.
nld. de overige 16 (20) s. afk.
Afwerken: delen spannen, bevochtigen en
laten drogen. Naden dichtnaaien. Met de
haaknld. nr. 4 de halsrand met telk. 1 t. v.
en kreeft-s. (= v. van links naar rechts) omhaken. De opzetrand van voor- en rugpand
alleen met 1 t. kreeft-s. omhaken. Mouwen
inzetten.
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TRUI MET SPLITTEN · About Berlin Chilly
Dégradé
Maat 36 tot 40 (42/44)
De gegevens voor maat 42/44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat
aangegeven, geldt dit voor alle aangegeven
maten.
Materiaal: „About Berlin Chilly
Dégradé“ (100% linnen, ll. = ca. 390
m/150 g) van Lana Grossa: ca. 300 g olijf
in verloop (kl. 101); breinaalden nr. 4,5 en
5,5; 1 rondbreinld. nr. 3,5, 50 cm lang.
Kettingrand: de 1e s. van elke nld. als bij
het av. br. afh., daarbij de draad voor de s.
verder leiden. De laatste s. van elke nld. r. br.
Opgelet: alle delen met kettingrand breien!
Ribbelpatroon: alle nld. rechte s. br.
Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.; in
toeren alleen rechte steken breien.
Stekenproef: 18 s. en 25 nld. tr. met nld.
nr. 5,5 gebreid en hangend gemeten = 10
x 10 cm.
Opgelet: rug- en voorpand telkens in 3 delen breien en naderhand aan elkaar naaien,
daarbij telkens naar de zoom toe splitten
openlaten.
Voorpand: eerst het linkerzijdeel br. Hiertoe
40 (44) s. met nld. nr. 4,5 opzetten. Voor de
bies 1 cm = 3 nld. ribbelpatroon br., daarbij
met 1 tg. nld. r. beginnen en ook telkens de
1e en laatste s. r. br. Dan met nld. nr. 5,5 in
tr. met kettingrand verder br. Na 30 cm =
74 nld. vanaf het bieseinde aan de rechterrand het begin van het armsgat markeren en
weer rechtdoor verder br. Bij een armsgat-

TRUI MET ZOOMRUCHE · A Mano
Maat 36/38 (40/42)
De gegevens voor maat 40/42 staan tussen
haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor beide maten.
Materiaal: „A Mano“ (100% (bio) katoen,
ll. = ca. 110 m/50 g) van Lana Grossa: ca.
450 (500) g zalm/violet/grège/mosterd/
donkerbruin/koraal (kl. 10); breinaalden nr.
5; 1 haaknaald nr. 4.
Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld.j57-27v
av. br. = 24 Pulli glatt rechts mit Saumrüsche, Größe 36/38, 40/42
Stekenproef: 17,5 s. en 25 nld. tr.
met nld. nr. 5 = 10 x 10 cm.
12,5
8(10) 2
Rugpand: 122 (131) s. met nld. nr.
3
5 opzetten. Tricotsteek br. Na 4 cm =
3
5(6)
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18
10 nld. vanaf de opzet 1 hg. nld. av.
(19)
8
s. br., daarbij voor de ruche tussen de
kant-s. * 2 s. av. samenbr., 1 s. av. br.,
Rückenund = 82 (88) s. Dan
vanaf * steeds
herh.
Rug- en
Mouw,
Vorderteil,
Ärmel,
in tr. rechtdoor verder br. Na 38 cm =
voorpand,
helft
Hälfte
Hälfte
96 nld. vanaf het einde van de ruche
50
helft
52
aan weersz. voor de armsgaten 1 s. (51)
38 44
afk., dan in elke 2e nld. nog 3x 1 s.
afk. = 74 (80) s. Dan weer rechtdoor
verder br. Bij een armsgathoogte van
15 (16) cm = 38 (40) nld. voor de
ronde hals de midd. 34 s. afk. en bei4
4
VEST IN NETPATROON · Fourde helften afzonderlijk verder breien.
3,5 12,5(13,5)
22,5(24,5)
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Aan de binnenrand voor de rest van
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hoogte van 22 (23) cm = 56 (58) nld. aan de
rechterrand voor de schouderafschuiningen
4 (8) s. afk., dan in elke 2e nld. nog 9x 4 s.
afk. Nu zijn alle s. verbruikt. Het rechterzijdeel in spiegelbeeld t.o.v. het linkerzijdeel br.
Voor het middelste deel 40 s. met nld. nr. 4,5
opzetten. Voor de bies 1 cm = 3 nld. ribbelpatroon br., daarbij met 1 tg. nld. r. beginnen
en ook telkens de 1e en laatste s. r. br. Dan
met nld. nr. 5,5 in tr. met kettingrand verder
br. Na 4 cm = 10 nld. vanaf het bieseinde
aan weersz. 1 markering voor de spliteinden
aanbrengen en rechtdoor verder br. Na 48
(49) cm = 120 (122) nld. vanaf de markeringen voor de ronde hals de midd. 14 s. afk.
en beide helften afzonderlijk verder breien.
Aan de binnenrand voor de rest van de ronding in elke 2e nld. nog 1x 3 s., 2x 2 s. en
3x 1 s. afk. Bij een halshoogte van 8 cm =
20 nld. de overige 3 s. afk. De andere helft
in spiegelbeeld beëindigen.
Rugpand: als het voorpand br., echter zonder halsronding. Hiertoe aan weerszijden de
buitenste telk. 3 s. op dezelfde hoogte als
aan het voorste middelste deel afk. Daarna
de midd. 34 s. ineens afk.
Afwerken: delen spannen, bevochtigen en
laten drogen. Nu de zijdelen met matrassteken aan de middelste delen naaien, daarbij
onder telkens 5 cm lange splitten openlaten
, zie modelafbeelding. Dan de overige naden
dichtnaaien, de zijnaden aan weersz. vanaf
de opzetrand telkens tot de armsgatmarkering. Met de rondbreinld. nr. 3,5 uit de halsrand 98 s. opnemen. Voor de rolbies in tr. in
toeren br. Na de 6e t. de s. losjes afk.

Maat 36/38 (40/42)
De gegevens voor maat 40/42 staan tussen
haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor beide maten.
Materiaal: „Fourseason“ (45% scheerwol (merinoswol extrafijn), 40% (bio) katoen,
15% (rec.) kasjmier, ll. = ca. 105 m/50 g)
van Lana Grossa: ca. 450 (500) g jeans (kl.
3); breinaalden nr. 3 en 5; 1 rondbreinaald
nr. 5, 80 cm lang; 1 parelmoeren knoop,
jeans gemêleerd, 28 mm ø.
Patentrand met 2 s.: in de hg. nld. aan het
begin van de nld. 1 s. r. br., 1 s. als bij het av.
br. afh., daarbij de draad achter de s. verder
leiden. Aan het einde van de nld. de voorlaatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de
draad achter de s. verder leiden, de laatste
s. r. br. In de tg. nld. aan het begin van de
nld. de 1e s. als bij het av. br. afh., daarbij de
draad voor de s. verder leiden, de volgende
s. av. br. Aan het einde van de nld. de voor75

