dan 4 t. tricotst. r. Met naalden nr. 7 in patroon- en
strepenvolgorde A verder werken Bij ca. 30 cm totale
hoogte, resp. in de 65e t. patroon- en strepenvolgorde, voor de schuine raglankant 1 x 2 (3 – 3) st. b.k.
mind., dan in de volg. 2e t. 1 x 2 st. b.k. mind., dan in
elke 2e t. 20 x 1 st., dan 5 x 2 st. (in elke 2e t. 18 x 1 st.,
dan 8 x 2 st. – in elke 2e t. 16 x 1 st., dan 11 x 2 st.) b.k.
mind., daarbij benadrukte minderingen maken. Bij 55
(56 – 57) cm totale hoogte de ov. 42 st. afk.
Voorpand: in principe als bij het rugpand werken. Bij
39 (40 – 41) cm totale hoogte, resp. in de 81e (83e –
85e) t. patroon- en strepenvolgorde, voor de V-hals
het werk in het midden delen en de 2e helft, = rechter
voorpandhelft, stil leggen. Met de st. van de linker
voorpandhelft verder werken en voor de V-hals langs
de linker rand in elke 2e t. 20 x 1 st. mind., daarbij benadrukte minderingen 2 maken. Ov. st. afk. Rechter
voorpandhelft in spiegelbeeld beëindigen.
Mouw: 90 (98 – 106) st. met naalden nr. 4 en ecru opzetten en 1 terugg. t. in het boordpatroon 1 br., dan
4 t. tricotst. r. Met naalden nr. 7 in de patroon- en
strepenvolgorde B verder werken Bij ca. 34 cm totale
hoogte, resp. in de 71e t. patroon- en strepenvolgorde, voor de schuine raglankant 1 x 2 st. b.k. mind., dan
in de volg. 2e t. 1 x 2 st. b.k. mind., dan in elke 2e t. 20
x 1 st., dan 5 x 2 st. (in elke 2e t. 18 x 1 st., dan 8 x 2 st. –
in elke 2e t. 16 x 1 st., dan 11 x 2 st.) b.k. mind., daarbij
benadrukte minderingen maken. Bij 59 (60 – 61) cm
totale hoogte de ov. 22 st. afk. 2e Mouw net zo maken.
Afwerken: delen opspannen, bevochtigen en laten
drogen. Raglannaden sluiten. Voor de V-halsboord
148 st. met de rondbreinaald nr. 4 en ecru opzetten.
Werk tot een rd. sluiten en het rondebegin markeren.
In het boordpatroon 2 in rd. br., daarbij met 1 st. av.
beginnen en eindigen. In het rondemidden de 2 rechte st. markeren en voor de V-halspunt b.k. van deze 2
rechte st. uit de dwarsdraad 1 st. r. gekruist meerd.
Deze meerderingen in de volg. 2e rd. nog 1 x herh.,
dan in elke 2e rd. nog 2 x herh., daarbij echter uit de
dwarsdraad 1 st. av. gekruist meerd. Na 3,5 cm alle
st. r. afk. De afkantrand van de boord zichtbaar naar
buiten aan de V-hals naaien, daarbij de boord zo in de
V-hals vastnaaien, dat het rondebegin middenachter en de punt van de boord middenvoor ligt. Zij- en
mouwnaden sluiten.

rug- en voorpand helft

mouw
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Maten 36/38, 40/42 en 44
De getallen voor de maten 40/42 en 44 staan tussen
haakjes. Staat er maar een getal, dan geldt dit voor
alle maten.
Materiaal: Lana Grossa About Berlin Sparkly (82%
katoen, 18% polyester, looplengte 120 m/50 g), 250
(300 – 350) g linnen/khaki/donkergroen/olijf (kl. 11);
breinaalden nr. 8 en 1 rondbreinaald nr. 5, 40 cm lang.
Boordpatroon: 1 st. r. gekruist, 1 st. av. afgewisseld.
Tricotst. av.: heeng. t. av., terugg. t. r.
Ribbels r.: heeng. en terugg. t. r.
Dubbele kantst.: heeng. t.: bij het begin van de t. de
1e st. r. br., de volg. st. als bij het av.br. afh., daarbij de
draad achter het werk langs leiden. Bij het einde van
de t. de voorlaatste st. als bij het av.br. afh., daarbij de
draad achter het werk langs leiden, de laatste st. r. br.
Terugg. t.: bij het begin van de t. de 1e st. als bij het av.
br. afh., daarbij de draad voor het werk langs leiden,
de volg. st. av. br. bij het einde van de t. de voorlaatste
st. av. br., de laatste st. als bij het av.br. afh., daarbij
de draad voor het werk langs leiden.
Benadrukte minderingen 1: rechter rand: dubbele
kantst., 8 st. av., 2 st. av. sa.br. Linker rand: 2 st. av.
sa.br., 8 st. av., dubbele kantst.
Benadrukte minderingen 2: rechter rand: dubbele
kantst., 2 st. av. sa.br. Linker rand: 2 st. av. sa.br.,
dubbele kantst.
Benadrukte minderingen 3: rechter rand: kantst., 1
st. r. afh., daarbij de draad achter het werk langs leiden, 2 st. av. sa.br. Linker rand: 2 st. av. sa.br., 1 st.
r. afh., daarbij de draad achter het werk langs leiden,
kantst. In de volg. terugg. t. de afgeh. st. av. br.

Stekenproef: tricotst. av. met naalden nr. 8: 16 st. en
21 t. = 10 x 10 cm.
Rugpand: 84 (90 – 96) st. met naalden nr. 8 opzetten
en 2 t. averechte st. br., dan tricotst. av. verder br.,
daarbij b.k. dubbele kantst. maken. Voor de schuine
zijkanten in de 15e t. 1 x 1 st. b.k. mind., dan in elke 16e
t. 4 x 1 st. b.k. mind., daarbij benadrukte minderingen
1 maken = 74 (80 – 86) st. Bij 40 cm totale hoogte voor
de armsgaten 1 x 1 st. b.k. mind., dan afw. in elke 2e en
4e t. 6 (11 – 15) x 1 st. en in elke 4e t. 5 (2 – 0) x 1 st. b.k.
mind., daarbij benadrukte minderingen 2 maken. De
dubbele kantst. tot aan het einde van het pand verder
doorvoeren. Bij 49 (50 – 51) cm totale hoogte voor de
halsronding de midd. 20 st. afk., dan in elke 2e t. 1 x 2
st. en 9 x 1 st. mind., daarbij benadrukte minderingen
3 maken. Bij 60 (61 – 62) cm totale hoogte de ov. 4 (5
– 6) st. per schouder afk.
Voorpand: in principe als bij het rugpand werken. Bij
44 (45 – 46) cm totale hoogte voor de hals de midd. 10
st. afk., dan in de volg. 2e t. 1 x 2 st. afk. en vervolgens
in elke 2e t. 14 x 1 st. mind., daarbij benadrukte minderingen 3 maken. Bij 60 (61 – 62) cm totale hoogte de
ov. 4 (5 – 6) st. per schouder afk.
Afwerken: schoudernaden sluiten. Uit de halsronding ca. 140 st. opnemen. Met de rondbreinaald nr. 5
in het boordpatroon in rd. br. Na 3 cm boordbreedte
de st. afk. zoals ze verschijnen. Zijnaden sluiten.

rug- en voorpand helft
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