NAVY GAREN
“MELANIE” TRUI
Werkwijze:
Rugpand: Haak met ecru 67-73-77 lossen en
haak
hierop
het
haakpatroon
volgens
teltekening, begin bij A-B-C. Hecht bij 20 cm
hoogte af. Neem met grijs op de opzetlossen 6369-73 steken op de breinaald en brei verder in
tricotsteek. Minder aan de zijnaden 5x1 steek in
elke 10e naald. Kant bij 49 cm hoogte voor de
armsgaten 1-1-2x2 en 2-3-2x1 steken af aan
beide kanten van elke 2e naald. Kant bij 66-6768 cm hoogte voor de hals de middelste 11-1113 steken af en brei beide kanten apart verder.
Kant aan de halskant nog 1x10 steken af in de
2e naald. Kant bij 68-69-70 cm hoogte de
overige 9-11-11 steken af voor de schouders.

Maten: S – M – L
Materiaal: Adriafil Navy ecru (41) 6-7-7 bollen,
grijs (43) 8-9-9 bollen, breinaalden nr. 5 ½ of 6
met en zonder knop, haaknaald nr. 6
Stekenverhouding: 13 steken en 19 naalden in
tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. 19
patroonsteken en ca. 5 toeren in patroon
gehaakt, zijn 10x10 cm. Controleer dit en
gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Haakpatroon: Haak volgens teltekening. o =
losse, = stokje. Haak 1x de 1e t/m 3e toer en
herhaal daarna steeds de 2e en 3e toer. Begin
en eindig elke toer met de begin- of eindsteken
zoals op de teltekening staan vermeld. Waar
meerdere stokjes onderaan bij elkaar komen,
wordt in één insteekpunt gehaakt.
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de
verkeerde kant.
Boordsteek: afwisselend 2 steken recht en 2
steken averecht.
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Voorpand: Haak en brei als het rugpand tot 43
cm hoogte. Zet voor de V-hals de middelste
steek op een stekenhouder en brei beide kanten
apart verder. Minder aan de halskant 15-1516x1 steek in afwisselend elke 2e en 4e naald.
Minderingen: brei tot 3 steken voor de hals: 2
steken recht samenbreien, 1 kantsteek. Na de
V-hals: 1 kantsteek, 1 steek afhalen, 1 steek
breien en de afgehaalde steek overhalen.
Minder voor de armsgaten als bij het rugpand.
Kant de overige 9-11-11 steken voor de
schouders op dezelfde hoogte af als bij het
rugpand.
Mouwen: Haak met ecru 31-33-35 lossen en
haak
hierop
het
haakpatroon
volgens
teltekening, begin bij D-B-A. Hecht bij 10 cm
hoogte af. Neem met grijs op de opzetlossen 3234-36 steken op en brei verder in tricotsteek.
Meerder voor de mouwwijdte 6-7-8x1 steek aan
beide kanten van elke 10e-9e-8e naald. Kant bij
47 cm hoogte voor de mouwkop 1x2, 3-5-7x1,
1x2 en 1x3 steken af aan beide kanten van elke
2e naald. Kant de overige steken af.
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem
langs de hals met ecru en naalden zonder knop
107-111-115 steken op, incl. de steek van de
stekenhouder. Brei boordsteek en verdeel de
steken zo dat de middelste steek middenvoor
een rechte steek is met aan beide kanten 2
steken averecht. Minder in elke toer als volgt:
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brei tot 2 steken voor de middelste steek, 1
steek afhalen, 1 steek breien en de afgehaalde
steek overhalen, brei de middelste steek recht, 2
steken samenbreien. Kant bij een boordhoogte
van 5 cm in boordsteek af. Zet de mouwen aan,
het midden van de mouw komt tegen de
schoudernaad. Sluit de zij- en mouwnaden.
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