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patroon, 6 s. tr., vanaf * 2x herh., 18 s. kabel- het boordeinde boven het kabelpatroon 12 s.
patroon, 11 (15) s. tr., kant-s. In de 3e nld. meerd. = in totaal 66 (70) s. Aan weerszijden
vanaf het boordeinde boven elk kabelpatroon voor de schuine mouwranden in de 7e nld.
12 s. meerd. = in totaal 162 (170) s. Nu recht- vanaf het boordeinde 1 s. meerd., dan in elke
door verder br. Na 39 cm = 110 nld. vanaf het 10e nld. nog 11x 1 s. meerd. = 90 (94) s. Na
Materiaal: „Alpaca Peru 100“ (100% (baby) boordeinde aan weersz. voor de armsgaten 44 cm = 124 nld. vanaf het boordeinde aan
alpaca, ll. = ca. 100 m/50 g) van Lana Gros- 4 s. afk., dan in elke 2e nld. 1x 3 s. en 1x 1 weersz. voor de mouwkop 3 s. afk., dan in
sa; ca. 950 (1000) g olijf (kl. 113); breinaalden s. afk. = 146 (154) s. Daarna weer rechtdoor elke 2e nld. 1x 2 s., 15x 1 s. geaccentueerd
verder br. Bij een armsgathoogte van 23 (24) mind., 2x 2 s., 3x 3 s. en 1x 4 s. afk. In de
nr. 4 en 4,5; 1 rondbreinld. nr. 4, 40 cm lang.
cm = 64 (68) nld. aan weersz. voor de schou- volg. nld. de overige 16 (20) s. afk.
derafschuiningen 12 (13) s. afk., dan in elke Afwerken: delen spannen, bevochtigen en
Boordpatroon A: afw. 2 s. r., 2 s. av. br.
2e nld. nog 1x 12 (13) s., 1x 11 (12) s. en 1x laten drogen. Naden dichtnaaien. Met de
Boordpatroon B: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.
10 (11) s. afk. In de volg. nld. voor de rechte rondbreinld. nr. 4 uit de halsrand 110 s. opTricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.
Kabelpatroon: vlg. breipatroon in het begin halsrand de overige 56 s. afk., daarbij geli- nemen. Voor de rolkraag boordpatroon B in
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Maat 50/52 (54/56)
De gegevens voor maat 54/56 staan tussen
haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor beide maten.
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