TRUI “SELVA”
KID MOHAIR GAREN
MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN
BENODIGDHEDEN
• 300 gr. dubbel gebruikt Kid Mohair garen blauw kleur nr. 10
• breinaalden nrs. 3, 3½, 5 en 6
• maasnaald
MAAT: 38 (36-40)
GEBRUIKTE STEKEN
Buissteek (bij het opzetten)
Boordsteek 1/1
Rechte tricotsteek
Stiksteek
PROEFLAPJE
10 x 10 cm met breinld. nr. 3½ en dubbel gebruikte garen in rechte tricotst. = 24 st. en 32 nld.
WERKWIJZE
N.B. Het hele werk wordt met dubbele draad gebreid.
Rugpand: 109 (101-117) st. opzetten op nld. nr. 3 en voor het boord 2 nld. buissteek en 30 nld. boordsteek 1/1 (= tot. 7,5
cm). Brei verder met nld. nr. 3½ in r. tricotst. en meerder in de 1ste nld. 4 st.. Minder voor de taille aan weerszijden, binnen
de buitenste 4 st., iedere 10de nld.: 3 x 2 st.; op 17 (16-18) cm van het boord aan weerzijden iedere 6de nld.: 6 x 1 st.
meerderen. Op 31 (29-33) cm vanaf het boord, voor de armsgaten, aan weerszijden, binnen de 4 buitenste st., in iedere 4de
nld.: 5 (4-6) x 1 st. minderen. Op 19 (18-20) cm vanaf het begin van de armsgaten, voor het afschuinen van de schouders,
binnen de buitenste 4 st., iedere 2de nld.: 11 (10-12) x 1 st. minderen en, tegelijkertijd, aan weerzijden iedere 2de nld.: 11
(10-12) x 1 st. afkanten. Op 6,5 (6-7) cm vanaf het afschuinen voor de schouders alle resterende 49 st. afkanten.
Voorpand: wordt als het rugpand gebreid tot aan 31 (29-33) cm vanaf het boord. Voor de armsgaten aan weerzijden 4 st.
afkanten en dan, binnen de buitenste 4 st., iedere 4de nld.: 4 (3-5) x 2 st. en 1 st. na nog eens 4 nld. minderen. Op 16 (1517) cm vanaf het begin van de armsgaten voor de hals de middelste 27 st. afkanten, de twee delen afzonderlijk verder breien
en aan de halszijde nog in iedere 2de nld.: 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st. afkanten. Op 9,5 (9-10) cm vanaf het begin van de hals
de resterende 19 (17-21) st. afkanten voor elk van beide schouders.
Mouwen: 70 (65-74) st. opzetten op nld. nr. 6 en voor het boord 2 nld. buisst., brei verder in r. tricotst. en minder daarbij
aan weerzijden iedere 4de nld.: 6 x 1 st.; tegelijkertijd, op 7 cm tot. hoogte verder breien met nld. nr. 5. Aan weerszijden in
iedere 10de nld.: 11 x 1 st. meerderen. Op 40 (38-42) cm vanaf het boord voor de mouwkoppen aan weerszijden 5 st.,
binnen de buitenste 3 st., iedere 6de nld.: 8 x 2 st. minderen, en 4 (3-5) x 2 st. minderen in iedere 4de nld. Op 21 (20-22) cm
vanaf het begin van de mouwkoppen de resterende 22 (21-22) st. afkanten.
Kraag: Zet op nld. nr. 6: 160 (150-170) st. op en brei 2 nld. buissteek, ga dan verder in r. tricotst.. Bij een tot. hoogte van
20 (18-22) cm vervolgen met nld. nr. 5. Op 24 cm tot. hoogte verder breien met nld. nr. 3½. Op 26 (25-27) cm tot. hoogte
10 nld. verder breien in buisst.. Laat het werk wachten.
AFWERKING
Naai één schoudernaad. Haal de st. van de col van de nld. (het werk valt automatisch in 2 delen uiteen), strijk ze met een
stoomstrijkijzer zodat ze niet gaan ladderen en naai het boord van de kraag vast met de r. tricotst. naar binnen gevouwen;
voer het naaien in de stiksteek uit, eerst aan de goede kant en dan aan de achterkant van het werk en neem bij iedere st.
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