TRUI “LEONARDO”
BUCANEVE garen
MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN
BENODIGDHEDEN
• 400 gr. Bucaneve garen kleur roze nr. 50
• breinaalden nr. 5
• 4 breinaalden zonder knop nr. 4½
• maasnaald
MAAT: 40 (36-38)

RECHTERMOUW

LINKERMOUW

GEBRUIKTE STEKEN
Buissteek (bij het sluiten)
Rechte tricotsteek
Averechte tricotsteek
Maassteek voor het sluiten van de buissteek
PROEFLAPJE
10 x 10 cm in rechte tricotsteek met breinaalden
nr. 5 = 16 st. en 23 nld.
Een blad meet 22 x 22 cm.
WERKWIJZE
Rug: Zet 79 (72-75) st. op met breinaalden nr. 5
en brei in rechte tricotsteek. Bij een tot. hoogte van 37 (35-36) cm voor de armsgaten in iedere 2de nld.: 5 (3-4) st., 4 x 1 st.
afkanten.
Op 14 (12-13) cm vanaf het begin van de armsgaten aan weerszijden voor het afschuinen van de schouders in
iedere 2de nld.: 3 x 6 st. afkanten. Op 3 cm vanaf het begin van de afschuining van de schouders de resterende 25 (22-23) st.
afkanten.
Voorpand: als het rugpand tot een tot. hoogte van 42 (38-40) cm. Voor de hals de middelste 9 (6-7) st. afkanten en beide
delen verder afzonderlijk breien; aan de halszijde in iedere 2de nld. nog 3 x 2 st., 2 x 1 st. afkanten. Op 9 cm vanaf het begin
van de hals de schouders afschuinen zoals bij het rugpand.
Mouwen: bestaan uit een mouwtje en 6 bladeren. Zet voor het mouwtje 53 (47-49) st. op met breinaalden nr. 5 en brei in
rechte tricotsteek. Na 4 nld. aan weerszijden 1 st. meerderen. Bij een tot. hoogte van 3 cm voor de mouwkop aan weerszijden
in iedere 2de nld.: 5 st., 15 x 1 st. afkanten.
Op 14 cm vanaf het begin van de mouwkop de resterende 15 (9-11) st.
afkanten. Voor het blad met de breinaalden zonder knop 10 st. opzetten en hierop breien als volgt:
1ste nld.: * 1 st. r., 1 st. av. *, herh. van * tot *.
2de nld.: brei de steken zoals ze zich voordoen met 2 meerderingen ( 1 st. gedraaid r., 1 st. r. en 1 st. gedraaid r.) in iedere r.
steek.
3de, 4de, 5de, 6de, 7de en 8ste nld.: brei de steken zoals ze zich voordoen en meerder 1 st. aan weerszijden van elke centrale
rechte st. van iedere “punt”.
9de nld.: iedere punt verder als volgt apart breien: 1 st. av., 2 st. samen recht, 11 st. r., 1 overhaling, 1 st. av.
10de nld.: 1 st. av., 2 st. samen recht, 9 st. r., 1 overhaling, 1 st. av.
11de nld.: 1 st. av., 2 st. samen recht, 7 st. r., 1 overhaling, 1 st. av.
13de nld.: 1 st. av., 2 st. samen recht, 5 st. r., 1 overhaling, 1 st. av.
14de nld.: 1 st. av., 2 st. samen recht, 3 st. r., 1 overhaling, 1 st. av.
15de nld.: 1 st. av., 2 st. samen recht, 1 st. r., 1 overhaling, 1 st. av.
16de nld.: 1 st. av., 1 dubbele mindering, 1 st. av.
17de nld.: 1 dubbele mindering.
De overgebleven steek afkanten.
Brei op dezelfde wijze de andere 4 punten en neem voor elke punt 1 st. av. op aan de basis van de vorige punt en brei deze
averecht. (dit wordt de eerste av. st. van de te breien punt)
Brei op deze wijze nog 5 bladeren.
Decoratie: 2 bladeren breien zoals bij de mouwen.
AFWERKING
Naai één schoudernaad. Met nld. nr. 5: 91 (87-89) st. opnemen rond de hals en 6 nld. buissteek breien; sluit de st. met de
naald en de maassteek. Naai de andere schoudernaad en de randen van het halsboord. Naai de zijnaden. Sluit de mouwtjes en
zet ze in. Bevestig de 6 bladeren voor elk van beide mouwen aan elkaar volgens de tekening en sluit ze tot een ring door de
aangrenzende punten op elkaar te leggen en vast te naaien. Leg de bladeren, op de in de tekening aangegeven puntenter
hoogte van de armsgaten, op de voor- en achterkant en bevestig ze aan de mouwtjes. Voor de decoratie 2 bladeren op elkaar
leggen en in het midden aan elkaar bevestigen; naai de decoratie ter hoogte van het linker armsgat voor halverwege het
armsgat en de hals.

