Lange Damestrui met korte mouwen
Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46
Materiaal: Katia Planet, 6 bollen
Naalden: 8 en 9
Stekenverhouding: 10 steken en 14 naalden in tricotsteek
gebreid met 2 draden en naalden 9 is 10 x 10 cm.
Gebruikte steken:
Boordsteek 2/2: afwisselend 2 st. recht en 2 st. averecht.
Tricotsteek: recht op de goede kant, averecht op de verkeerde
kant.
Kantsteek: altijd recht breien.
Kabelpatroon:
1e, 3e en 5e naald (goede kant): 2 st. av, 8 st. recht, 2 st. av.
2e en alle even naalden: de steken breien zoals ze zich voordoen
7e nld: 2 st. av., 4 steken op een kabelnaald voor het werk houden, 4 st. recht breien, de 4 steken van de
kabelnld recht breien, 2 st. av.
Herhalen vanaf 1e nld.
Uitvoering: De opzetnaald is nld 1.
Rugpand:
Zet 46-50-54 st. op met nld 8 en brei 13 nld boordsteek. Brei verder met nld 9 als volgt:
1 kantsteek, 2 st. r., 2 st. av, 2 st. r., 2 st. av, 8-10-12 st. r., de 12 steken van de kabel, 8-10-12 st. r, 2 st. av,
2 st. r., 2 st. av., 2 st. r., 1 kantsteek. Brei aan de verkeerde kant de steken zoals ze zich voordoen.
Kant bij een totale hoogte van 61-60-59 cm aan weerszijden 4 steken af. Brei verder tot een totale hoogte
van 76 cm. Kant de middelste 14 st. af en brei elk deel apart verder. Kant aan de hals nog 1x 3 st. af. Op 80
cm totale hoogte de resterende 9-11-13 steken van de schouder afkanten. De 2e schouder in spiegelbeeld
breien.
Voorpand:
Breien als het rugpand tot 70 cm totale hoogte. Kant voor de hals de middelste 8 steken af en brei elk deel
apart verder. Kant aan de hals elke 2e nld nog 1 x 3 en 3 x 1 st. af. Brei verder tot dezelfde hoogte als het
rugpand en kant de resterende steken van de schouder af. Brei het 2e deel in spiegebeeld.
Mouwen:
Zet 36-40-44 st. opmet nld 8 en brei 6 nld. Boordsteek 2/2. Brei verder met nld 9 in tricotsteek en meerder
aan weerszijden van de 4e nld 1 x 1 steek. Kant in de 10e nld tricotsteek alle steken af.
Halsboord:
Sluit de linkerschoudernaad. Neem met nld 8 langs de hals steken op en brei 8 naalden boordsteek 2/2. (Of
meer naar believen). Kant alle steken af. Sluit de rechterschouder en daarmee de halsboord.
Afwerking:
Sluit de zij- en mouwnaden met de overhandse steek. Zet de mouwen in met de stiksteek.

Lange Damestrui met korte mouwen
Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46
Materiaal: Katia Planet, 4 bollen
Naalden: 4 en 5
Stekenverhouding: 16 steken en 23 naalden in tricotsteek gebreid
met naalden 5 is 10 x 10 cm.
Boordsteek 2/2: afwisselend 2 st. recht en 2 st. averecht.
Tricotsteek: recht op de goede kant, averecht op de verkeerde kant.
Kantsteek: altijd recht breien.
Kabelpatroon:
1e en 5e naald (goede kant): 3 st. av, 12 st. recht, 3 st. av.
2e en alle even naalden: de steken breien zoals ze zich voordoen
3e nld: 3 st. av., 4 steken op een kabelnaald voor het werk houden, 4 st. recht breien, de 4 steken van de
kabelnld recht breien, 4 st. recht, 3 st. av.
7e nld: 3 st. av., 4 st. recht, 4 steken op een kabelnaald voor het werk houden, 4 st. recht breien, de 4 steken
van de kabelnld recht breien, 3 st. av.
Herhalen vanaf 1e nld.
Uitvoering: De opzetnaald is nld 1.
Rugpand:
Zet 74-80-86 st. op met nld 4 en brei 10 cm (22 nld) boordsteek. Brei verder met nld 5 als volgt:
1 kantsteek, 2 st. r., 2 st. av, 4 st. r., 4 st. av, 15-18-21 st. r., de 18 steken van de kabel, 15-18-21 st. r, 4 st.
av, 4 st. r., 2 st. av., 2 st. r., 1 kantsteek. Brei aan de verkeerde kant de steken zoals ze zich voordoen.
Kant bij een totale hoogte van 61-60-59 cm aan weerszijden 6 steken af. Brei verder tot een totale hoogte
van 76 cm. Kant de middelste 22 st. af en brei elk deel apart verder. Kant aan de hals nog 1x 4 st. af. Op 80
cm totale hoogte de resterende 16-19-22 steken van de schouder afkanten. De 2e schouder in spiegelbeeld
breien.
Voorpand:
Breien als het rugpand tot 70 cm totale hoogte. Kant voor de hals de middelste 12 steken af en brei elk deel
apart verder. Kant aan de hals elke 2e nld nog 2 x 3 en 3 x 1 st. af. Brei verder tot dezelfde hoogte als het
rugpand en kant de resterende steken van de schouder af. Brei het 2e deel in spiegebeeld.
Mouwen:
Zet 58-64-70 st. opmet nld 4 en brei 10 nld. Boordsteek 2/2. Brei verder met nld 5 in tricotsteek en
meerder aan weerszijden van elke 4e nld 2 x 1 steek. Kant in de 16e nld tricotsteek alle steken af.
Halsboord:
Sluit de linkerschoudernaad. Neem met nld 4 langs de hals steken op en brei 10 naalden boordsteek 2/2. (Of
meer naar believen). Kant alle steken af. Sluit de rechterschouder en daarmee de halsboord.
Afwerking:
Sluit de zij- en mouwnaden met de overhandse steek. Zet de mouwen in met de stiksteek.

