TRUI “TÂPIES”
SCENIC garen

MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN
BENODIGDHEDEN
• 200 gr. Scenic garen kleur nr. 21 lila
• breinaalden nr. 8
• haaknaald nr. 5.50
• maasnaald
MAAT: 6 jaar
GEBRUIKTE STEKEN
Averechte tricotsteek
Rechte tricotsteek
Halve vaste (HV)
Vaste (V)
Stokje (Stk)
Dubbel stokje (DStk)
PROEFLAPJE
10 x 10 cm in rechte tricotsteek met breinaalden nr. 8 = 9,5 st. en 15 nld.
WERKWIJZE
De trui wordt aan één stuk gebreid vanaf het rugpand. Zet 36 st. op en brei 2 nld. av. tricotsteek en hierna rechte
tricotsteek. Bij een tot. hoogte van 16 cm, voor de mouwtjes, aan weerszijden 9 nieuwe st. opzetten. Bij een tot.
hoogte van 20 cm voor de hals de middelste 18 st. afkanten en de twee delen afzonderlijk verder breien; aan de
halszijde nog 5 x 1 st. minderen in iedere 2de nld. Bij een tot. hoogte van 30 cm is het rugpand af; doorgaan met
de rechte tricotsteek voor het voorpand. Op 3 nld. vanaf het begin van het voorpand, aan de halszijde 5 x 1 st.
meerderen in iedere 2de nld. en vervolgens, in het midden, 18 nieuwe st. opzetten en doorgaan op de verkregen
54 st. Op 14 cm vanaf het begin van het voorpand voor het beëindigen van de mouwtjes aan weerszijden 9 st.
afkanten. Bij een tot. hoogte van 28,5 cm van het voorpand, 2 nld. av. tricotsteek breien en vervolgens de
resterende 36 st. afkanten.
AFWERKING
Naai de zijnaden en de onderkant van de mouwtjes. Werk de hals als volgt af met 2 t. aan de binnenkant van het
werk:
1ste t.: haak 70 V langs de hals, deze en de volgende t. eindigen met 1 HV in de beginsteek.
2de t.: * in de volgende st.: 2 Stk, 1 L en 2 Stk (het eerste Stk van de t. vervangen door 3 L.); 4 V overslaan, in
de volgende st.: viermaal 1 DStk en 1 L, en nog 1 DStk haken; 4 V overslaan * herh. over de hele t. van * tot *.
Draad doorknippen en afhechten. Werk de onderrand van de trui en van de mouwen af met 1 t. als volgt: * in de
eerstvolgende st.: 2 Stk, 1 L en 2 Stk (het eerste Stk. van de t. vervangen door 3 L.); 4 st. overslaan (of 5 nld. bij
de onderrand van de mouwtjes), in de volgende st. viermaal 1 DStk en 1 L, en nog 1 DStk haken; 4 st. (of 5 nld.)
overslaan * herh. over de hele t. van * tot *. Draad doorknippen en afhechten.

