TRUI “AFRODITE”
MEGA garen

MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN
BENODIGDHEDEN
• 900 gr. Mega garen bordeaux. 34
• breinaalden nrs. 8 en 10
• maasnaald
MAAT: 40 (36-38)
GEBRUIKTE STEKEN
Boordsteek 1/1
Rechte tricotsteek
PROEFLAPJE
10 x 10 cm in r. tricotsteek met breinaalden nr. 10 = 7 st. en 11 nld.
WERKWIJZE
Rugpand: zet met nld. nr. 8: 42 (37-39) st. op
en brei, voor het boord, 4 nld. boordst. 1/1 (= 4
cm). Brei daarna verder met nld. nr. 10 in r.
tricotst. en minder 5 st. op gelijke afstand van
elkaar in de 1ste nld. Op 26 (22-24) cm van het
boord, voor de armsgaten, aan weerszijden 2 (11) st. afkanten, dan 1 st. minderen na 2 nld. Op
20 (18-19) cm van de armsgaten de 31 (28-30)
st. afkanten.
Voorpand: wordt als het rugpand gebreid tot
aan 16,5 (14,5-15,5) cm vanaf de armsgaten.
Voor de hals de middelste 11 (8 - 10) st. afkanten
en vervolgens de 2 delen apart verder breien.
Kant daarbij vanuit het midden 2 nld.: 2 st. af. Bij
3,5 cm vanaf de hals de resterende 8 st. voor
iedere schouder afkanten.
Mouwen: op nld. nr. 8: 19 (17-18) st. opzetten
en, voor het boord, 4 nld. in boordst. 1/1 breien (= 4 cm). Verder breien met nld.nr. 10 in r. tricotst. en aan weerszijden iedere 12de nld.: 2 x 1
st. meerderen. Op 36 (32-34) cm vanaf het boord, voor de mouwkoppen, aan weerszijden 3 (2-2) st. afkanten en dan in iedere 2de ld.: 4 x 1
st., 2 st. afkanten. Op 11 cm van de mouwkop de resterende 5 (5-6) st. afkanten.
Capuchon: Zet met de nld. 10: 42 (37--39) st.
op en brei verder in rechte tricotsteek. Op 10 cm
tot. hoogte het werk doormidden delen en de 2
delen afzonderlijk verder breien. Minder vanuit
het midden in iedere 10de nld.: 2 x 1 st.
Tegelijkertijd aan het begin van de opening aan
weerszijden van de capuchon in iedere 4de nld.:
4 x 1 st. meerderen. Op 20 cm van de opening
aan weerszijden in iedere 2de nld.: 4 x 5 st., 3 st.
op de hulpnld. zetten (voor maat 36: 5 st., 4 x 4
st. op de hulpnld. zetten - voor maat 38: 2 x 5 st.,
3 x 4 st. op de hulpnld. zeten). Plaats de st. op de
hulpnld. van de 2 delen van de capuchon, recht
tegen recht, en kant ze af door 1 st. van elk van
de 2 delen samen te breien.
AFWERKING

Naai de schoudernaden.
Naai de zijnaden van de
capuchon; naai de
onderkant van de capuchon langs de hals en plaats daarbij de opening middenvoor. Sluit
de mouwen en zet ze in. Naai de zijnaden. Sla het midden van de voorste rand van de
capuchon 5 cm naar binnen en zet deze met kleine steekjes vast.

