MODEL 18
PONCHOTRUI · ECOPUNO
Maat 36, 38/40 en 42/44
De gegevens voor maat 38/40
en 42/44 staan tussen haakjes.
Wanneer er maar 1 getal staat
aangegeven, geldt dit voor alle
maten.
Materiaal: Lana Grossa Ecopuno (72 % katoen, 17 %
scheerwol, 11 % alpaca, looplengte 215 m/50 g) 350 (350
– 400) g lichtgrijs (kl. 14); breinaalden nr. 4,5.
Boordpatroon: afwisselend 1
s. r., 1 s. av. br..

1x 2 s. en in elke 2e nld. 33 (35 – 37)x 2 s. aan weersz. mind., daarbij
geaccentueerde meerderingen A uitvoeren. Bij 93,5 (95,5 – 97,6) cm
totale hoogte voor het halsgat de midd. 45 s. afk. en beide helften
afzonderlijk afmaken. Voor de halsronding aan de binnenrand in elke
2e nld. 1x 2 s. en 2x 1 s. afk. De andere helft in spiegelbeeld afmaken.
Voorpand: als het rugpand br., echter voor den v-hals bij 70 (72 – 74)
cm totale hoogte in een hg. nld. het werk 2 s. na de midd. s. delen en
beide helften afzonderlijk afmaken. Voor de bies aan de binnenste rand
met in het begin 5 s. het patroon met langgetrokken steken br., door de
meerderingen in de eerste tg. nld. van het patroon met langgetrokken
steken de bies met 8 s. br. Voor de halsafschuining aan de binnenste
rand in elke 2e nld. 7x 1 s. en in elke 4e nld. 16x 1 s. mind., daarbij
geaccentueerde meerderingen B uitvoeren. Bij 97,5 (99,5 – 101, 5)
cm totale hoogte met de overige. 9 s. nog eens 14,5 cm in patroon met
langgetrokken steken br. S. stillegen. De andere helft in spiegelbeeld
afmaken, hiertoe in de 1e nld. aan de binnenrand 3 s. erbij opzetten.
Mouwen: 38 (42 – 46) s. met naalden nr. 4 opzetten en voor de boord
1 tg. nld. in boordpatroon br. Dan in tr. verder br. Voor de mouwafschuiningen 1x in de 13e (11e – 9e) nld. vanaf de boord 1 s. en 4x in elke
12e nld. (5x in elke 10e nld. en 1x in de volg. 8e nld. – 7x in elke 8e nld.
en 2x in elke 6e nld.) telk. 1 s. weersz. meerd., daarbij geaccentueerde
meerderingen B uitvoeren. = 48 (56 – 66) s. In 24 (26 – 28) cm totale
hoogte alle s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.
Afwerken: delen spannen, een beetje bevochtigen en laten drogen.
Schoudernaden dichtnaaien. De stilgelegde s. van het voorpand met
maassteken met elkaar verbinden en de bies aan de achterste halsrand
naaien. Mouwen inzetten. Mouw- en zijnaden dichtnaaien, de zijnaden
8,5 (4,5 – 0,5) cm dichtnaaien.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.
Patroon met langgetrokken steken (bies): rechterrand: 1e nld. =
hg. nld.: kant-s. = 1 s. afhalen (draad achter het werk), 4 s. r. 2e nld. =
tg. nld.: tot de laatste 5 s. br., * 1 s. av., 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje br., vanaf * 3x br., 1 s. av., kant-s. = 1 s. averecht. 3e nld.: kant-s.
= 1 s. afhalen (draad achter het werk), * 1 s. r., 1 s. afhalen (draad achter
het werk), vanaf * 3x br., 1 s. r. 4e nld.: tot de laatste 8 s. br., * 1 s. av., 1
s. r., vanaf * 3x br., 1 s. av., kant-s. = 1 s. averecht. 1x de 1e – 4e nld. br.,
dan de 3e en 4e nld. steeds herh.; linkerrand: 1e nld. = hg. nld.: tot de
laatste 5 s. br., 4 s. r., kant-s. = 1 s. afhalen (draad achter het werk). 2e
nld. = tg. nld.: kant-s. = 1 s. averecht, * 1 s. av., 1 s. r. gedraaid uit het
dwarsdraadje br., vanaf * 3x br., 1 s. av. 3e nld.: tot de laatste 8 s. br., *
1 s. afhalen (draad achter het werk), 1 s. av., vanaf * 3x br., 1 s. afhalen
(draad achter het werk), kant-s. = 1 s. afhalen (draad achter het werk).
4e nld.: kant-s. = 1 s. averecht, * 1 s. av., 1 s. r., vanaf * 3x br., 1 s. av.
1x de 1e – 4e nld. br., dan de 3e en 4e nld. steeds herh.
Geaccentueerde meerderingen A (zijafschuiningen aan vooren rugpand): rechterrand: kant-s., 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje br.; linkerrand: 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje br., kant-s..
Geaccentueerde meerderingen B (overhangende schouders
aan voor- en rugpand en mouwafschuiningen): rechterrand:
kant-s., 1 s. r., 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje br.; linkerrand: 1 s.
r. gedraaid uit het dwarsdraadje br., 1 s. r., kant-s..
Geaccentueerde minderingen A (schouderafschuiningen):
rechterrand: kant-s., 4 s. in tr., 3 s. overgehaald r. samenbr. (= 1 s. als
bij het recht br. afhalen, 2 s. r. samenbr., dan de afgehaalde s. overhalen).; linkerrand: 3 s. r. samenbr., 4 s. in tr., kant-s..
Geaccentueerde minderingen B (schuine v-halsranden): rechterrand: 8 s. patroon met langgetrokken steken, 1 s. in tr., 2 s. overgehaald r. samenbr. (= 1 s. als bij het recht br. afhalen, 1 s. r. br., dan de
afgehaalde s. overhalen).; linkerrand: 2 s. r. samenbr., 1 s. in tr., 8 s.
patroon met langgetrokken steken.
Stekenproef: tricotsteek met naalden nr. 4,5: 21 s. en
(13-15)
30 nld. = 10 x 10 cm.
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Rugpand: 3 s. met naalden nr. 4,5 opzetten en in tr. br.
Voor de zijafschuiningen in elke hg. nld. 83 (87 – 91)x 1
½
s. weersz. meerd., daarbij geaccentueerde meerderin23,5
24 mouw
(25,5(26gen A uitvoeren = 169 (177 – 185) s. Bij 64 (62,5 – 61)
27,5)
28)
cm totale hoogte voor de overhangende schouders 1x 1
s., dan 7x in elke 4e nld. en 2x in elke 2e nld. (9x in elke
0,5
4e nld. – 3x in elke 6e nld. en 6x in elke 4e nld.) telkens
1 s. weersz. meerd., daarbij geaccentueerde meerde8,5
(9,5- 2,5
ringen B uitvoeren = 189 (197 – 205) s. In 75 (75,5
10,5)(3,5-4,5)
– 76) cm totale hoogte voor de schouderafschuiningen
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