TRUI “MARY”
NAVY garen

MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN
BENODIGDHEDEN
• 350 gr. Navy garen kleur koraal nr. 53
• breinaalden nr. 4 1/2
• 1 breinaald nr. 7
• maasnaald
MAAT: 40 (36-38)
GEBRUIKTE STEKEN
Gedraaide patentsteek 1/1 (op een oneven aantal st.):
1ste nld.: * 1 st. r. gedraaid, 3 st. av. gedraaid *, herh. van * tot *. 1 st. r. gedraaid.
2de nld.: brei de steken zoals ze zich voordoen, steeds gedraaid.
3de nld.: herh. vanaf de 1ste nld.
Fantasieribbelst. (hierbij wordt met elk willekeurig aant. st. gebreid):
1ste nld.: met nld. nr. 7 recht breien.
2de nld.: met nld. nr. 4 ½ recht breien.
3de nld.: herh. vanaf de 1ste nld.
Rechte tricotsteek
PROEFLAPJE
10 x 10 cm gebreid in fantasieribbelst. Daarbij 1 nld. nr. 7 afwisselend met 1 nld. nr. 4 ½ = 9,5 st. en 13 nld.
WERKWIJZE
Rugpand: 57 (49-53) st. opzetten met nld. nr. 4 ½ en, voor het boord, 6 cm in boordst. 1/1 gedraaid breien. Verder breien
in de fantasieribbelst. en daarbij 7 st. minderen in de loop van de 1ste nld. en 1 nld. nr. 7 afwisselen met 1 nld. nr. 4 1/2
zoals in de uitleg van de steek. Op 12 (10-11) cm van het boord, voor de mouwtjes, aan weerzijden, in iedere 2de nld.: 2 x 1
st., 2 st. meerderen. Vervolgens zonder wijzigingen verder breien tot 28 (24-26) cm, en dan alle st. afkanten.
Voorpand: wordt als het rugpand gebreid tot aan 39 (33-36) cm vanaf het boord. Voor de hals de middelste 18 (14-16) st.
afkanten, de twee delen afzonderlijk verder breien en aan de halszijde nog 3 st., 2 x 1 st. afkanten in iedere 2de nld. Op 6 cm
vanaf het begin van de hals de 15 (13-14) resterende st. voor elk van beide schouders afkanten.
AFWERKING
Naai èèn schoudernaad. Met nld. nr. 4½ : 77 (73-75) st. opnemen rondom de hals en 3 cm r. tricotst. breien; de st. afkanten.
De andere schouder en de zijkanten van het boord van de hals naaien. Met nld. nr. 4½ : 73 (69-71) st. opnemen langs de
armsgaten en 5 cm boordst. 1/1 gedraaid breien; de st. afkanten. Naai de zijnaden en de mouwnaden.

