TRUI “AMETISTA”

FUSIONE en CHEOPE garen
MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN
BENODIGDHEDEN
• 50 gr. Fusione garen kleur nr. 21
• 250 gr. Nature garen kleur lila nr. 57.
• breinaalden nrs. 3½ en 4
• hulpnaald zonder knop
• 10 knopen in de vorm van een bloem waarvan 5 groen en 5 lila
• maasnaald
MAAT: 10 jaar
GEBRUIKTE STEKEN
Buissteek (bij het opzetten en sluiten).
Boordsteek 3/3
Rechte tricotsteek
Averechte tricotsteek
Kabel (op 9 st.):
1ste, 3de, 5de, 7de en 9de nld.: recht
2de nld. en volgende even naalden: averecht
11de nld.: 6 st. naar links gekruiste st. (= 3 st. op een hulpnaald vóór het werk zetten, de volgende 3 st. recht breien, de 3 st.
op de hulpnaald weer opnemen en recht breien), 3 st. r..
13de nld.: 3 st. r., 6 st. naar links gekruist.
15de nld.: herh. vanaf de 1ste nld.
Stiksteek
Maassteek voor het sluiten van de buissteek
PROEFLAPJES
10 x 10 cm in rechte tricotsteek met het Cheope garen en breinaalden nr. 4½ = 22 st. en 31 nld.
10 x 10 cm in av. tricotst. met kabelmotief met Fusione garen en breinaalden nr. 4 = 25 st. en 35 nld.
WERKWIJZE
Rugpand: met nld. nr. 3½ en Cheope garen: 111 st. opzetten en, voor het boord, 4 nld. buisst. en 32 nld. boordst. 3/3 breien
beginnend met 3 st. av. (= tot. 9 cm). Ga verder met nld. nr. 4 in r. tricotsteek. en minder 21 st. in de 1 ste nld. op gelijke
afstand van elkaar. Op 23 cm vanaf het boord, voor de raglan 4 st. afkanten aan weerszijden, binnen de buitenste 1 st., in
iedere 2de nld.: 27 x 1 st. minderen. Op 17,5 cm vanaf de armsgaten de resterende 28 st. afkanten.
Rechtervoorpand: met nld. nr. 3½ en Cheope garen: 27 st. opzetten en, voor het boord, 4 nld. buisst. en 32 nld. boordst.
3/3 breien (= tot. 9 cm). Ga verder met nld. nr. 4 in r. tricotsteek. en minder 5 st. in de 1 ste nld. op gelijke afstand van elkaar.
Op 23 cm vanaf het boord, voor de raglan 4 st. afkanten aan de linkerkant en vervolgens, binnen de buitenste 1 st., in iedere
2de nld.: 10 x 1 st. en in iedere 4de nld.: 6 x 1 st. minderen. Op 15,5 cm vanaf het armsgat de resterende 2 st. afkanten.
Linkervoorpand: als rechtervoorpand breien, maar in spiegelbeeld.
Middelste paneel: met nld. nr. 3½ en Fusione garen: 57 st. opzetten en, voor het boord, 4 nld. buisst. en 6 nld. boordst. 3/3
breien beginnend met 3 st. av. (= tot. 2 cm). Brei verder met breinld. Nr. 4 en minder in de loop van de 1 ste nld. op gelijke
afstand van elkaar 8 st.. Brei als volgt verder: 20 st. in r. tricotst., 9 st. kabelst., 20 st. av. tricotsteek. Op 39 cm vanaf het
boord aan weerszijden iedere 2de nld.: 11 x 1 st. minderen. Op 6 cm vanaf het begin van het minderen de resterende 27 st.
afkanten.
Rechtermouw: met nld. nr. 3½ en Cheope garen: 69 st. opzetten en, voor het boord, 4 nld. buisst. en 36 nld. boordst. 3/3
breien beginnend met 3 st. av. (= tot. 10 cm). Ga verder met nld. nr. 4 in r. tricotsteek. en minder 14 st. in de 1 ste nld. op
gelijke afstand van elkaar. Aan weerszijden in iedere 4de nld.: 6 x 1 st. meerderen. Op 8 cm vanaf het boord, voor de raglan 4
st. afkanten aan weerszijden, dan aan de rechterkant, in iedere 2de nld.: 11 x 1 st. en dan in iedere 4 de nld.: 7 x 1 st.
minderen. Vervolgens steeds in iedere 2de nld.: 3 x 6 st., 5 st. afkanten. Links in iedere 2de nld.: 15 x 1 st. en dan in iedere 4de
nld.: 7 x 1 st. minderen.
Linkermouw: als de rechtermouw, maar in spiegelbeeld.
Boorden sluiting voor: met nld. nr. 3½ en Cheope garen: 117 st. opzetten en 4 nld. buisst. en 10 nld. boordst. 3/3 breien (=
tot. 3 cm). Vervolgens alle st. op de hulpnld. zetten. Brei de 2 boorden op dezelfde manier
Boord van de halslijn: met nld. nr. 3½ en Cheope garen: 105 st. opzetten en 4 nld. buisst. en 14 nld. boordst. 3/3 breien (=
tot. 4 cm). Vervolgens alle st. op de hulpnld. zetten.
Boorden van het voorpaneel: met nld. nr. 3½ en Fusione garen: 141 st. opzetten en 4 nld. buisst. en 10 nld. boordst. 3/3
breien. Verdeel 5 knoopsgaten over de 4de nld. op de volgende manier: brei 8 st., kant de 4 volgende st. af, *brei 27 st., kant
de volgende 4 st. af*, herh. nog eens 3 x vanaf * tot * en brei de naald tot het einde. Zet in de volgende nld. alle in de vorige
nld. afgekante st. weer op. Aan het einde van de 10de nld. alle st. op de hulpnld. zetten. Brei de 2 boorden op dezelfde manier.

AFWERKING
Naai de st. van de sluitingen aan de voorpanden, st. op st. met de stiksteek. Naai de zijkanten, de raglan en de onderste naad
van de mouwen. Naai de st. op de hulpnld. van het boord van de hals hieromheen, inclusief de zijkanten van de boorden van
de sluitingen, st. op st. met de stiksteek. Naai de st. op de hulpnld. van de boorden van het middelste paneel vast aan de
randen hiervan, st. op st. met de stiksteek.
Naai 5 knopen op iedere sluiting van de voorpanden, overeenkomstig met de knoopsgaten van het paneel, om en om 1 lila
knoop en 1 groene knoop. Maak het paneel door middel van de knopen vast aan de voorpanden.

