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Dubbele afkanting: * 1 s. r., 2 s. r. gedraaid samenbr., de beide s. terug
op de linkernaald nemen, vanaf * steeds herh.
Geaccentueerde minderingen 1: rechterrand: dubbele kant-s., 2 s. av.
samenbr.; linkerrand: 2 s. av. samenbr., dubbele kant-s.
Geaccentueerde minderingen 2: rechterrand: dubbele kant-s., 1 s. av.
tr., 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen); linkerrand: 2 s. r. samenbr., 1 s. av. tr., dubbele kant-s.
Geaccentueerde meerderingen: rechterrand: dubbele kant-s., uit
het dwarsdraadje naar de volg. s. 1 s. av. gedraaid br; linkerrand: uit het
dwarsdraadje naar de volg. s. 1 s. av. gedraaid br., dubbele kant-s.
Stekenproef: tr. resp. in av. tr. met naalden nr. 10: 9 s. en 15 nld. = 10 x 10 cm.
Rugpand: 15 (19 – 23) s. met naalden nr. 10 opzetten en 1 tg. nld. av. s. br.
Nu 12 nld. tr., dan verder in av. tr. br., daarbij aan weersz. dubbele kant-s.
uitvoeren. en voor de schuine zijkant in de 5e nld. in av. tr. 1 x 1 s. aan
weersz. meerd., dan afw. in elke 2e en 4e nld. nog 14 x 1 s. aan weersz.
meerd., daarbij steeds geacc. meerderingen uitvoeren = 45 (49 – 53) s. Bij
30 cm totale hoogte voor de armsgaten 1 x 1 s. aan weersz. mind., dan in
elke 2e nld. 3 x 1 s. aan weersz. mind., daarbij steeds geacc. minderingen
1 uitvoeren. = 37 (41 – 45) s. Bij 47 (48 – 49) cm totale hoogte voor de halsrand de midd. 11 s. afk., dan in de volg. 2e nld. 1 x 2 s. afk. Bij 49 (50 – 51)
cm totale hoogte de overige telkens 11 (13 – 15) schouder-s. afk.
Linkervoorpand: 63 (65 – 67) s. met naalden nr. 10 opzetten en 1 tg. nld.
av. s. br. In de volg. hg. nld. de s. als volgt indelen: dubbele kant-s., 1 s. av.
tr., 57 (59 – 61) s. tr., 1 s. av. tr., dubbele kant-s. Voor de schuine zijkant
aan de rechterrand in de 5e nld. 1 x 1 s. mind., dan afw. in elke 2e en 4e
nld. nog 14 x 1 s. mind., daarbij steeds geacc. minderingen uitvoeren = 48
(50 – 52) s. Bij 30 cm totale hoogte het armsgat aan de rechterrand als bij
het rugpand uitvoeren = 44 (46 – 48) s. Bij 49 (50 – 51) cm totale hoogte
aan de rechterrand 1 x 11 (13 – 15) schouder-s. afk. = 33 s. Aan het einde

van de volg. tg. nld. voor de kraag 1 x 7 s. erbij opzetten = 40 s. Nog 12 cm
rechtdoor in tr. br., dan alle s. met dubbele afkanting afk.
Rechtervoorpand: als het linkervoorpand, echter in spiegelbeeld br.
Mouwen: 27 s. met naalden nr. 10 opzetten en 1 tg. nld. av. s. br. In de
volg. hg. nld. de s. als volgt indelen: dubbele kant-s., 1 s. av. tr., 21 s. tr., 1
s. av. tr., dubbele kant-s. Na 8 cm in av. tr. verder br., daarbij aan weersz.
de dubbele kant-s. voortzetten. Voor de mouwafschuining in de 9e (9e - 7e)
nld. in av. tr. 1 x 1 s. aan weersz. meerd., dan in elke 8e nld. 4 x 1 s. (in elke
8e nld. 2 x 1 s., dan in elke 6e nld. 3 x 1 s. – in elke 6e nld. 6 x 1 s.) aan
weersz. meerd., daarbij geacc. meerderingen uitvoeren. = 37 (39 – 41) s.
Vanaf 40 cm totale hoogte aan weersz. ketting-kant-s. br. en tegelijkertijd
voor de mouwkop 1 x 2 s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 4 x 1 s., in
elke 4e nld. 2 x 1 s., weer in elke 2e nld. 2 x 1 s. en 1 x 3 s. (in elke 2e nld. 4
x 1 s., in de volg. 4e nld. 1 x 1 s., weer in elke 2e nld. 4 x 1 s. en 1 x 3 s. – in
elke 2e nld. 10 x 1 s. en 1 x 3 s.) aan weersz. afk. Bij 15 cm mouwkophoogte de overige 11 s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.
Zak: 23 s. met naalden nr. 10 opzetten en in av. tr. br., daarbij voor een
mooie afsluiting aan de zakopening aan de rechterrand dubbele kant-s. br.
Na 19 cm alle s. afk. De 2e zak in spiegelbeeld br.
Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. De korte kanten
van de kraag van beide voorpanden = 12 cm in het patroon met dikke lijn
gemarkeerd, met de naad naar buiten sluiten. Schoudernaden dichtnaaien
en de kraag aan de achterste halsrand naaien, zie patroon punt A op A, B
op B en C op C leggen en de naad tussen de punten dichtnaaien. Mouwen
inzetten. Zij- en mouwnaden dichtnaaien. Zakken 9 cm vanaf de sluitingsrand
en 5 cm vanaf de opzetrand op de voorpanden naaien. De pijl in het patroonschema geeft de breirichting aan!
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MODEL 4

Dubbele kantsteek: hg. nld.: aan het begin van de nld. de 1e s. als bij het
av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden en strak aantrekken, 1 s. r. br. Aan het einde van de nld. de voorlaatste s. r. br., de laatste

TRUI · ABOUT BERLIN BULKY
Maat 36/38, 40/42 en 44
De gegevens voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Wanneer er
maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.
Materiaal: Lana Grossa About Berlin Bulky (50% katoen, 50% micromodaal, looplengte 47 m/50 g), 650 (700 – 750) g mandarijn/donkergrijs/
lichtrood/rozenhout (kl. 103); breinaalden nr. 8 en 9, 1 rondbreinaald nr. 8,
40 cm lang.
Boordpatroon in hg. en tg. nld.: aantal s. deelbaar door 2 + kant-s. 1e
nld. (= hg. nld.): kant-s., * 1 s. r. gedraaid, 1 s. av., vanaf * steeds herh.,
kant-s. 2e nld. (= tg. nld.): kant-s., * 1 s. r. gedraaid, 1 s. av. gedraaid, vanaf
* steeds herh., kant-s. De 1e en 2e nld. steeds herh.
Boordpatroon in toeren: aantal s. deelbaar door 2. 1e nld.: * 1 s. r. gedraaid, 1 s. av., vanaf * steeds herh. 2e nld.: * 1 s. r. gedraaid, 1 s. av. gedraaid, vanaf * steeds herh. De 1e en 2e nld. steeds herh.
Basispatroon: 1e nld. (= hg. nld.): rechte s. 2e nld. (= tg. nld.): rechte s.
3e nld. (= hg. nld.): rechte s. 4e nld. (= tg. nld.): averechte s. De 1e – 4e
nld. steeds herh.
42 LANA GROSSA LOOKBOOK

Mouw
helft
Rug- en
voorpand
helft

s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden. Tg.
nld.: aan het begin van de nld. de 1e s. av. br., de volg. s. als bij het av.
br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden en strak aantrekken.
Aan het einde van de nld. de voorlaatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de
draad voor het werk verder leiden, de laatste s. av. br.
Geaccentueerde minderingen: rechterrand: dubbele kant-s., 1 s. av., 2
s. r. samenbr.; linkerrand: 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br.,
dan de afgeh. s. overhalen), 1 s. av., dubbele kant-s.
Stekenproef: basispatroon met naalden nr. 9: 10 s. en 18 nld. = 10 x 10 cm.
Rugpand: 55 (59 – 63) s. met naalden nr. 8 opzetten. In boordpatroon in hg.
en tg. nld. br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: kant-s.,
1 s. av. gedraaid, * 1 s. r. gedraaid, 1 s. av. gedraaid, vanaf * steeds herh.,
kant-s. Na 7 cm met naalden nr. 9 in basispatroon verder br. Bij 36 cm totale
hoogte 1 x 1 s. aan weersz. mind., daarbij geaccentueerde minderingen uitvoeren. en van nu af aan aan weersz. dubbele kant-s. uitvoeren. Voor de rest
van de raglanafschuining * in elke 2e nld. 2 x 1 s. en in de volg. 4e nld. 1 x 1
s. aan weersz. mind., vanaf * nog 2 x herh., dan in elke 2e nld. nog 2 x 1 s. (*
in elke 2e nld. 2 x 1 s. en in de volg. 4e nld. 1 x 1 s. aan weersz. mind., vanaf
* nog 1 x herh., dan in elke 2e nld. 7 x 1 s. – * in elke 2e nld. 2 x 1 s. en in de
volg. 4e nld. 1 x 1 s. aan weersz. mind., vanaf * nog 1 x herh., dan in elke 2e
nld. 9 x 1 s.) aan weersz. mind., daarbij steeds geacc. minderingen uitvoeren.
Bij 54 (55 – 56) cm totale hoogte de overige 31 s. afk.
Voorpand: over het algemeen als het rugpand br., de s. voor het boordjespatroon in de 1e nld. = tg. nld., echter als volgt indelen: kant-s., 1 r. gedraaid, * 1 s. av. gedraaid, 1 s. r. gedraaid, vanaf * steeds herh., kant-s. Na
7 cm met naalden nr. 9 in basispatroon verder br. en bij 36 cm totale hoogte
de raglanafschuining als bij het rugpand uitvoeren. Bij 39 (40 - 41) cm totale
hoogte voor de v-hals de middelste en de s. van de rechtervoorpandhelft

stilleggen. Met de s. van de linkervoorpandhelft verder br. Aan de halsrand
nu eveneens dubbele kant-s. uitvoeren en voor de halsafschuining in elke
2e nld. 12 x 1 s. mind., daarbij geaccentueerde minderingen uitvoeren. Na
beëindiging van de raglanminderingen de overige 3 s. afk. De rechtervoorpandhelft in spiegelbeeld beëindigen.
Mouwen: 25 s. met naalden nr. 8 opzetten. In boordpatroon in hg. en tg. nld.
br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als bij het rugpand indelen. Na 10 cm
met naalden nr. 9 in basispatroon verder br. Voor de mouwafschuining in de
13e (11e – 11e) nld. 1 x 1 s. aan weersz. meerd., dan in elke 12e nld. 3 x 1 s.
(in elke 10e nld. 2 x 1 s. en in elke 8e nld. 3 x 1 s. – in elke 8e nld. 3 x 1 s. en
in elke 6e nld. 4 x 1 s.) aan weersz. meerd. = 33 (37 – 41) s. Bij 45 cm totale
hoogte 1 x 1 s. aan weersz. mind., daarbij geaccentueerde minderingen uitvoeren en van nu af aan aan weersz. dubbele kant-s. uitvoeren. Voor de rest van
de raglanafschuining * in elke 2e nld. 2 x 1 s. en in de volg. 4e nld. 1 x 1 s. aan
weersz. mind., vanaf * nog 2 x herh., dan in elke 2e nld. nog 2 x 1 s. (* in elke
2e nld. 2 x 1 s. en in de volg. 4e nld. 1 x 1 s. aan weersz. mind., vanaf * nog 1
x herh., dan in elke 2e nld. 7 x 1 s. – * in elke 2e nld. 2 x 1 s. en in de volg. 4e
nld. 1 x 1 s. aan weersz. mind., vanaf * nog 1 x herh., dan in elke 2e nld. 9 x 1
s.) aan weersz. mind., daarbij steeds geacc. minderingen uitvoeren. Bij 63 (64
– 65) cm totale hoogte de overige 9 s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.
Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Raglannaden
dichtnaaien. Uit de halsrand, inclusief de stilgelegde midd. s., ca. 94 s. opnemen. Met de rondbreinaald nr. 8 in boordpatroon in toeren br., daarbij de
s. zo indelen, dat er middenvoor de midd. s. r. gebreid wordt. De middelste
s. markeren. Voor de punt van de hals middenvoor in elke t. 3 x 1 dubbele
overhaling (= de s. voor de gemarkeerde s. en de gemarkeerde midd. s. r.
afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen) uitvoeren. Na 4 t. boordpatroon s. afk., zoals ze zich voordoen. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.

MODEL 5

kant-s.). Na 8 cm met naalden nr. 9 vlg. de patroonvolgorde rug- en voorpand rechtdoor verder br. Bij 53 cm totale hoogte resp. na beëindigingvan de
patroonvolgorde, met naalden nr. 8 in boordjespatroon br., daarbij de s. als
voorheen indelen. Na 6 (7 – 8) cm boordjespatroon alle s. r. afk.
Voorpand: als het rugpand br.
Mouwen: 23 s. met naalden nr. 8 opzetten. In boordjespatroon br., daarbij in
de 1e nld. = tg. nld., alle s. av. br. en in de volg. hg. nld. de s. als volgt indelen:
kant-s., * 1 s. av., 5 s. r., 1 s. av., vanaf * nog 2 x herh., kant-s. Na 8 cm met
naalden nr. 9 vlg. patroonvolgorde mouwen verder br., daarbij in de 1e nld.
gelijkmatig verdeeld 3 s. meerd. = 26 s. Voor de mouwafschuining in de 7e (5e
- 3e) nld. 1 x 1 s. aan weersz. meerd., dan in de volg. 6e nld. 1 x 1 s. en in elke
4e nld. 9 x 1 s. (in elke 4e nld. 11 x 1 s. – in elke 4e nld. 12 x 1 s.) aan weersz.
meerd. = 48 (50 – 52) s. Bij 50 cm totale hoogte, resp. na beëindiging van de
patroonvolgorde, alle s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.
Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schoudernaden
dichtnaaien, daarbij voor de halsrand de midd. 32 cm open laten. Mouwen
aan weersz. van de schoudernaad telkens 25 (26 – 27) cm aannaaien. Zijen mouwnaden dichtnaaien. De halsrand en de opzetranden van rug- en
voorpand, alsmede de mouwranden met haaknaald nr. 7 met 1 toer hv.
losjes omhaken.

TRUI · ABOUT BERLIN BULKY
Maat 36/38, 40 en 42/44
De gegevens voor maat 40 en 42/44 staan tussen haakjes. Wanneer er
maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.
Materiaal: Lana Grossa About Berlin Bulky (50% katoen, 50% micromodaal, looplengte 47 m/50 g), 600 (650 – 700) g mandarijn (kl. 2); breinaalden nr. 8 en 9, 1 haaknaald nr. 7.
Boordjespatroon: aantal s. deelbaar door 7 + kant-s. 1e nld. (= hg. nld.):
kant-s., * 1 s. av., 5 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., kant-s. 2e nld. (= tg.
nld.): alle s. av. br. De 1e en 2e nld. steeds herh.
Tricotsteek: hg. nld. r. , tg. nld. av. br.
Ribbelpatroon: hg. en tg. nld. r. br.
Patroon met gevallen steken: 1e – 4e nld.: tricotsteek. 5e nld.: kant-s.,
* 1 o., 1 s. r., vanaf * steeds herh., kant-s. 6e nld.: alle s. av. br., o. laten
vallen.
Patroonvolgorde rug- en voorpand: de 1e – 6e nld. patroon met gevallen steken 1 x br., dan de 3e – 6e nld. nog 3 x herh., 2 nld. tr., dan de 5e en
6e nld. patroon met gevallen steken 1 x br., daarbij echter in de 5e nld. i.p.v.
1 o., 1 s. r., 2 o., 1 s. r. afwisselend br. Daarna 18 nld. ribbelpatroon, 6 nld.
tr., de 5e en 6e nld. patroon met gevallen steken 1 x br., daarbij echter in
de 5e nld. i.p.v. 1 o., 1 s. r., 2 o., 1 s. r. afwisselend br., dan de 3e – 6e nld.
patroon met gevallen steken 1 x br., 4 nld. tr.
Patroonvolgorde mouwen: de 1e – 6e nld. patroon met gevallen steken
1 x br., dan de 3e – 6e nld. nog 3 x herh., 4 nld. tr., dan de 5e en 6e nld.
patroon met gevallen steken 1 x br., daarbij echter in de 5e nld. i.p.v. 1 o., 1
s. r., 2 o., 1 s. r. afwisselend br. Daarna 18 nld. ribbelpatroon, 6 nld. tr., de
5e en 6e nld. patroon met gevallen steken 1 x br., daarbij echter in de 5e
nld. i.p.v. 1 o., 1 s. r., 2 o., 1 s. r. afwisselend br., dan 4 nld. tr.
Stekenproef: patroon met gevallen steken met naalden nr. 9: 9 s. en ca.
11 nld. = 10 x 10 cm.
Rugpand: 44 (48 – 51) s. met naalden nr. 8 opzetten. In boordjespatroon br.,
daarbij in de 1e nld. = tg. nld., alle s. av. br. en in de volg. hg. nld. de s. als
volgt indelen: kant-s., * 1 s. av., 5 s. r., 1 s. av., vanaf * nog 5 x herh., kant-s.
(kant-s., 1 s. r., 1 s. av., * 1 s. av., 5 s. r., 1 s. av., vanaf * nog 5 x herh., 1 s.
av., 1 s. r., kant-s. – kant-s., * 1 s. av., 5 s. r., 1 s. av., vanaf * nog 6 x herh.,
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