ALPACA NO. 2
Model 3
TRUI

www.filati.cc

/

www.lanagrossa-store.nl

/

www.filati-outlet.com

ALPACA NO. 2
Model 3
TRUI

Maat 36/38 en 44/46
De gegevens voor maat 44/46 staan tussen haakjes. Wanneer
er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor beide maten.
Materiaal: „Alpaca Peru 200“ (100% alpaca, looplengte 200
m/50 g) van Lana Grossa: 300 (400 ) g olijf (kl. 213) en 300
(400) g donkergrijs (kl. 217); breinaalden nr. 4,5; een 40 cm
lange rondbreinaald nr. 4,5.
Boordpatroon, aantal s. deelbaar door 6 + 3 + 2 kant-s.: 1e
nld. = hg. nld.: kant-s., * 3 s. av., 1 s. r. gedraaid, 1 s. av., 1 s.
r. gedraaid, vanaf * steeds herh., 3 s. av., kant-s. 2e nld. = tg.
nld.: kant-s., * 3 s. r., 1 s. av. gedraaid, 1 s. r., 1 s. av. gedraaid,
vanaf * steeds herh., 3 s. r., kant-s. De 1e en 2e nld. steeds
herh.
Geaccentueerde minderingen (voor- en rugpand): rechterrand: kant-s., 1 s. av., 3 of 4 s. av. samenbr.; linkerrand: 2 of 3 s.
av. samenbr., 1 s. av., kant-s.
Geaccentueerde minderingen (mouwen): rechterrand:
kant-s., 1 s. r. gedraaid, 1 s. av., 2 of 3 s. av. samenbr.; linkerrand: 2 of 3 s. av. samenbr., 1 s. av., 1 s. r. gedraaid, kant-s.
Stekenproef: boordpatroon met dubbele draad (telk. 1
draadje per kleur) met naalden nr. 4,5: 23,5 s. en 25 nld. = 10
x 10 cm.
Opgelet: steeds met dubbele draad (= telk. 1 draadje per
kleur) br.
Rugpand: 95 (113) s. met naalden nr. 4,5 en dubbele draad
opzetten en in boordpatroon br. Bij een totale hoogte van 34
cm voor de raglanafschuiningen 1x 3 s., dan in elke 2e nld. *
4x 2 s. en 1x 3 s., vanaf * 3x br., 3x 2 s. en 1x 3 s. (* 6x 2 s. en 1x
3 s., vanaf * 3x br., 3x 2 s.) aan weersz. mind., daarbij geaccentueerde minderingen uitvoeren = 5 s. Bij een totale hoogte van 50 (54) cm met de overige 5 s. nog eens 13 cm br. S.
stilleggen.
Voorpand: als het rugpand br., echter met de overige 5 s.
slechts 6,5 cm br.
Linkermouw: 53 (59) s. met naalden nr. 4,5 en dubbele draad
opzetten en in boordpatroon br. Voor de afschuining van de
mouw in de 11e (9e) nld. vanaf de opzet 1x 1 s., dan 7x in elke
10e nld. en 5x in elke 8e nld. (3x in elke 8e nld. en 15x in elke
6e nld.) telk. 1 s. aan weersz. meerd. = 79 (97) s. Met de gemeerderde s. het boordpatroon voortzetten. Bij een totale hoogte van 51 cm 1x 30 s. aan weersz. erbij opzetten = 139 (157)
s. Daarna voor de raglanafschuiningen in elke 2e nld. * 1x 2
s. en 1x 1 s., vanaf * 10 (11x) br., 4 (7)x telk. 2 s. aan weersz.
mind., daarbij geaccentueerde minderingen uitvoeren. Bij
een totale hoogte van 64 (68) cm voor de hals het ewrk voor
de middelste s. delen en eerst de rechterkant = de achterste mouw beëindigen. Bij een totale hoogte van 70,5 (74,5)
cm de overige 31 s. afk. De linkerkant = voorste mouw verder
br. en voor de hals in elke 2e nld. 1x 5 s., 1x 3 s., 2x 2 s. en 4x
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1 s. stilleggen, daarbij bij het keren telkens 1 o. opnemen. Bij
een totale hoogte van 70,5 (74,5) cm de overige 16 s. afk. De
rechtermouw in spiegelbeeld br.
Afwerken: delen vlg. de patroondelen spannen, bevochtigen
en laten drogen. De raglannaden dichtnaaien. Bij de stilgelegde s. van voor- en rugpand en de mouwen en de stilgelegde s. van het rugpand uit de halsrand nog eens telk. 21 s.
met de rondbreinaald nr. 4,5 en dubbele draad (= telkens 1
draadje per garen) opnemen = 84 s. en 11 cm in boordpatroon br., daarbij de s. zo indelen, dat de stekenindeling van
de stilgelegde s. van voor- en rugpand doorloopt. S. afk. Zijen mouwnaden dichtnaaien.
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HET PROEFLAPJE
Brei eerst een proeflapje, even een lastig karweitje, maar u heeft er baat bij. Daarmee kunt u vaststellen of het aantal steken
en naalden van uw breiwerk met de aangegeven aantallen in de stekenproef overeenstemmen. Brei een lapje van 15 x 15
cm in tricotsteek of in het aangegeven patroon. Maak vervolgens een kartonnen sjabloon van 10 x 10 cm en leg het op het
proeflapje. Tel dan na: met hoeveel steken in de breedte en hoeveel naalden in de hoogte kom ik op een afmeting van precies 10 x 10 cm? Wanneer daar in uw proeflapje minder steken voor nodig zijn, moet u strakker breien of de breinaalden een
1/2 of 1 nummer dunner nemen. Wanneer in uw proeflapje juist meer steken op 10 x 10 cm komen, moet u losser breien of dikkere naalden nemen.

AFKORTINGEN:
aan weersz. = aan weerszijden; afb. = afbeelding; afh. = afhalen; afk. = afkanten; afw. = afwisselend; av. = averecht; av. tr. =
averechte tricotsteek; br. = breien; cm = centimeter; db.st. = dubbel stokje; d.w.z. = dat wil zeggen; g = gram; gelijkm. verd.
= gelijkmatig verdeeld; h.st. = half stokje; hv. = halve vaste; herh. = herhalen; kant-s. = kantsteek; kl. = kleur; l. = losse; ll. = looplengte; m = meter; meerd. = meerderen; midd. = middelste; mind. = minderen; nld. = naald; nr. = nummer; o. = omslag; ø =
diameter; opz. = opzetten; pg. = patroongedeelte; s. = steek; samenbr. = samenbreien; st. = stokje; t. = toer; tr. = tricotsteek; v.
= vaste; vlg. = volgens; volg. = volgende
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