KORT TRUITJE “MADREPERLA”
FRUTTAMIX garen
MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN
BENODIGDHEDEN
• 250 gr. Fruttamix garen kleur nr. 41
• breinaalden nr. 4
• 1 broche als sluiting
• maasnaald
MAAT: 34 (36-38)
GEBRUIKTE STEKEN
Buissteek (bij het opzetten)
Boordsteek 1/1
Rechte tricotsteek
PROEFLAPJE
10 x 10 cm in rechte tricotsteek met breinaalden nr. 4 = 22 st. en 31 nld.
WERKWIJZE
Rugpand: zet 88 (94 - 107 st. op en brei, voor het boordje, 4 nld. buisst. en 2 nld. boordst. 1/1, = 1 cm in tot.. Brei verder in
de r. tricotst. en meerder, aan weerszijden, in iedere 6de nld.: 4 x 1 st. en in iedere 4 de nld.: 3 x 1 st. Op 12 (14 – 16) cm van
het boordje, voor de raglan, aan weerszijden, binnen de buitenste 4 st., in iedere 2de nld.: 6 (7-8) x 2 st. en in iedere 4de nld.:
12 x 2 st. minderen. Op 20 (21-22) cm vanaf het begin van de raglan de resterende 30 (32-35) st. afkanten.
Rechtervoorpand: zet 46 (48-50) st. op en brei het boordje zoals bij het rugpand. Ga verder in de rechte tricotst. Brei aan de
linkerzijde van het werk de meerderingen voor de zijkant zoals bij het rugpand. Op 12 (14-16) cm vanaf het boordje voor de
raglan aan de linkerkant van het werk 6 st. afkanten en vervolgens, binnen de 4 buitenste st., 10 (11-12) x 2 st. minderen in
iedere 4de nld. Brei aan het einde van de raglan de resterende 23 st. verder voor de eerste helft van de kraag achter. Op 42
(46-50) cm de st. afkanten.
Linkervoorpand: als rechtervoorpand breien, maar in spiegelbeeld.
Rechtermouw: zet 48 (52 – 104) st. op en brei het boordje als bij het rugpand. Brei verder in de r. tricotst. en meerder aan
weerszijden 8 x 1 st. in iedere 8ste nld. Op 23 (25-27) cm van het boord voor de raglan als volgt verder breien: aan de
rechterkant van het werk 5 st. afkanten, dan binnen de buitenste 4 st. in iedere 6 de nld.: 10 (11-12) x 2 st. minderen; aan de
linkerkant van het werk, binnen de buitenste 4 st. in iedere 6de nld.: 7 x 2 st. en dan in iedere 4de nld.: 5 (6-7) x 2 st.
minderen. Op 20 (21-22) cm vanaf het begin van de raglan de resterende 15 st. afkanten.

Linkermouw: als de rechtermouw, maar in spiegelbeeld.
AFWERKING
Naai de schoudernaden. Naai de twee delen van de kraag aan elkaar: bevestig de onderste rand van de kraag aan de hals van
het rugpand. Naai de zijnaden. Sluit de mouwen en zet ze in. Sluit het truitje met de broche.

