TRUI “TECNA”
SNAPPY BALL garen
MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN
BENODIGDHEDEN
• 400 gr. in totaal van Snappy Ball garen onderverdeeld in 200 gr. kleur aardbeienrood nr. 99, 100 gr.
kleur cederappel nr. 98 en 100 gr. kleur jeansblauw nr. 97
• breinaalden nr. 4
• maasnaald
MAAT: 34 (36-38)
GEBRUIKTE STEKEN
Buissteek (bij het opzetten en sluiten).
Engelse patentsteek (op een oneven aantal st.):
1ste nld.: recht breien.
2de nld.: 1 st. r., * 1 st. dubbel (= brei 1 st. r. door de rechternld. in de st. te steken die overeenkomt met de te breien st.,
maar in de onderliggende nld.), 1 st. r. *, herhalen van * tot*.
3de nld.: 1 st. r., * 1 st. r., 1 st. dubbel *, herh. van * tot *, 2 st. r..
4de nld.: herh. vanaf de 2denld.
Maassteek voor het sluiten van de buissteek.
PROEFLAPJE
10x10 cm gebreid met naalden nr. 4 in de Engelse patentst. zonder erg strak te trekken = 25 st. en 58 naalden
WERKWIJZE
Rugpand: zet met aardbeienrood 91 (103-115) st. op en brei 2 nld. buissteek, ga dan verder in Engelse steek. Aan
weerszijden 10 x 1 st. in iedere 10de nld. meerderen. Op een tot. hoogte van 7 cm nog eens 7 cm breien met cederappel en
dan tot het einde met jeansblauw. Bij een tot. hoogte van 25 (27-29) cm voor de armsgaten aan weerszijden 4 st. afkanten
en vervolgens, binnen de buitenste 2 st., 5 (6-7) x 2 st. minderen in iedere 4de nld. Vanaf 18 (19-20) cm vanaf het begin van
de armsgaten 2 nld. buissteek breien; sluit de st. met de naald en de maassteek.
Voorpand: als rugpand breien.
Mouwen: zet met jeansblauw 67 (71-75) st. op en brei 2 nld. buissteek, ga dan verder in Engelse steek. Aan weerszijden 4 x
1 st. meerderen in iedere 4de nld. Bij een tot. hoogte van 4 (5-6) cm voor de mouwkoppen aan weerszijden 6 st. afkanten en
vervolgens, binnen de buitenste 2 st., 10 (11-12) x 2 st. minderen in iedere 4de nld. Op 15 cm vanaf het begin van de
mouwkop de resterende 23 st. afkanten.
AFWERKING
Sluit de schouders voor 2 (3-4) cm. Naai de zijnaden. Sluit de mouwen en zet ze in.

