TRUI “PILA”

MISTERO GAREN
MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN
BENODIGDHEDEN
• 500 gr. Mistero garen kleur nr. 28
• breinaalden nrs. 5 en 6
• 1 rits van 30 cm in een bijpassende kleur
• maasnaald
MAAT: 42 (38-40)
GEBRUIKTE STEKEN
Boordsteek 1/1
Rechte tricotsteek
PROEFLAPJE
10X10 cm gebreid met naaldnr. 6 in rechte tricotsteek = 14 st. en 17,5 nld.
WERKWIJZE
Rugpand: 81 (71-75) st. opzetten op nld. nr. 5 en voor het boord 6 nld. boordst. 1/1 (= 3 cm) breien. Ga verder met nld. nr.
6 in r. tricotsteek. Op 35 cm vanaf het boord, voor de taille, aan weerszijden, binnen de buitenste 2 st., in iedere 8ste nld.: 3 x
1 st. minderen. Op 51 (45-48) cm vanaf het boord voor de armsgaten aan weerszijden in iedere 2de nld.: 3 st., 4 (2-3) x 1 st.
afkanten. Op 18 (16-17) cm vanaf het begin van de armsgaten de 17 (15-16) st. aan de zijkant voor iedere schouder afkanten
verder breien met de middelste overgebleven 27 (25-25) st. voor de col. Na 16 cm de st. afkanten.
Voorpand: wordt als het rugpand gebreid tot aan 46 (40-43) cm vanaf het boord. Voor de sluiting de middelste st. afkanten en
de twee delen afzonderlijk verder breien. Op 51 (45-48) cm van het boord de armsgaten maken zoals bij het rugpand. Op 9 cm
vanaf het begin van de sluiting voor de col aan de halszijde in iedere 6de nld.: 4 x 1 st. meerderen. Op 23 (21-22) cm vanaf
het begin van de sluiting de 17 (15-16) st. aan de zijkant afkanten voor elk van beide schouders. Brei de resterende st. verder
voor de col en kant op 16 cm vanaf de sluiting van de schouders de resterende 17 (16-16) st. af voor ieder deel van de col.
Mouwen: zet op nld. nr. 5: 31 (27-29) st. op en brei het boord zoals bij het rugpand. Ga met nld. nr. 6 verder in de r.
tricotst.. Aan weerszijden in iedere 6de nld.: 10 x 1 st., 1 st. na 4 nld. meerderen. Op 39 (35-37) cm vanaf het boord de
verkregen 53 (49-51) st. afkanten.
Ceintuur: knip 30 draden van 450 cm lang; verdeel de draden in 3 groepen van 10 en maak een vlecht. Knoop de uiteinden
van de vlecht en laat daarbij de draden ongeveer 7 cm uitsteken. Knip de uiteinden gelijk af.
AFWERKING
Naai de naden van de col en de schouders. Vouw de col naar binnen en zoom hem vast op de binnenste rand. Naai de zijnaden.
Sluit de mouwen en zet ze in. Zet de rits in, in de sluiting in het voorpand.

