


1828 – Trui met gerimpelde banen– Mayflower Easy Care. 

Maten:       S      (M)     L  (XL)  XXL     (XXXL) 

Bovenwijdte cm.:     88     (92)   96 (100)  104     (108) 

Lengte ca. cm.:     53     (53)   57  (57)   61      (61) 

Kl. 03 lichtgroen - benodigd aantal:      8       (8)    9   (9)   10      (10) 

Rondbreinld.nr.: (40 en 80 cm.) 
Rondbreinld. nr.; (40 cm.) 

2½ en 4 
2½ 

Kwaliteit: Mayflower Easy Care 100% wol 

Stekenverhouding: 26 st. in ribbelst.met breinld.nr. 2½ = 10 cm. 
20 st. in tricotst. met breinld. nr. 4 = 10 cm. 
23 st. met het patroon van gerimpelde banen = 10 cm, in de 
breedte 
4 nld. in ribbelsteek met breinld. nr. 2½ = 4 cm. 
10 nld. in tricotst. met breinld. nr. 4 = 4 cm, in de hoogte 

 

Voor het mooiste resultaat, aanbevelen wij professionele brei-en haaknaalden van Knit Pro.  

TIP: Lees voor U begint het hele patroon door, wij aanbevelen om een proeflapje te maken, maak het 

proeflapje vochtig en trek het voorzichtig in model en controleer daarna de stekenverhouding. 

 

Ribbelsteek: Recht op alle naalden // afwisselend 1 ronde recht en 1 ronde averechts op de rondbreinld. 

Tricotsteek: Recht op de goede/voorzijde en averechts op de averechtse/achterzijde // recht rond breien. 

Patroon, raport:                                                                                                                                                                              

1ste  nld./ronde: ribbelsteek met breinld. nr. 2½: Brei afwisselend 1 r., 2 r. samen.                                                                            

2de  – 4de nld./ronde: ribbelsteek met breinld. 2½.                                                                                                                        

5de nld./ronde: tricotst. met breinld. nr. 4: Brei afwisselend 2 r., 1 omslag.                                                                                   

6de nld./ronde: tricotsteek met breinld. nr. 4: op de rondbreinld. de steken r. breien en de omslagen gedr. 

r. Op de breinld. de steken av. breien en de omslagen gedr. av.                                                                                              

7de – 14de nld./ronde: Tricotsteek met breinld. nr. 4.                                                                                                            

Herhaal 1ste – 14de nld./ronde. 

 

Voor- en achterpand: 

Het voor-en achterpand wordt in één keer op de rondbreinld. gebreid totaan de armsgaten. Zet 

306(318)336(348)360(372) st. op met nld. nr. 2½. Brei 4 rondes ribbelsteek en daarna 8 rondes tricotsteek 

met breinld. nr. 4 voor de ruche. Wissel weer naar breinld. nr. 2½ en brei verder met het patroon en 

minder in de 1ste ronde van het patroon tot 204(212)224(232)240(248) st. Zet een markering aan het begin 

van de ronde en na 102(106)112(116)120(124) st. voor de zijnaden. Als er ribbelsteek gebreid wordt met 

breinld. nr. 2½ zijn er 204(212)224(232)240(248) st. per ronde en als er tricotst. gebreid wordt met breinld. 

nr. 4 zijn er 306(318)336(348)360(372) st. per ronde. Brei verder met het patroon tot een lengte van ca. 35 

cm. = de ruche aan de onderkant + 8 keer het patroon. (sluit af met ronde 14 van het patroon), deel het 

werk op de zijnaden en brei elk deel apart verder = 153(159)168(174)180(186) st. per deel. 

 



Achterpand: 

Ga door met het patroon (= 1ste nld. van het patroon in ribbelsteek met breinld. nr. 2½) = 

102(106)112(116)120(124) st. In de volgende 2 nld.  (2de en 3de patroonnld. in ribbelst.) afkanten voor de 

armsgaten aan beide zijden 10 st. Er zijn nu 82(86)92(96)100(104) st. in de banen met ribbelsteek en 

123(129)138(144)150(156) st. in de banen met tricotst. Justeer evt. het aantal steken als het niet helemaal 

past. Bij een armsgathoogte van 17(17)21(21)25(25) cm. (er zijn nu vanaf het begin van het armsgat 

5(5)6(6)7(7) raporten gebreid + 4 nld. ribbelst.), zet de middelste 32(34)36(38)40(42) st. op een 

stekenhouder en brei elk deel apart verder, ga door met  de 5de patroon nld. = 37(39)42(43)45(46) 

tricotsteek. Kant aan de halszijde in elke 2de nld. 3 x 1 st. = 34(36)39(40)42(43) st. in tricotst. Als de 4 nld. in 

ribbelsteek gebreid zijn = 22(24926(26)28(28) st., deze afkanten. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Voorpand: 

Wordt op dezelfde manier als achterpand gebreid. 

Mouwen: 

Zet 59(59)63(63)68(68) st. op me breinld. nr. 2½ en brei 6 nld. ribbelsteek. Brei verder met breinld. nr. 4 en 

brei de 1ste nld. tricotsteek als volgt: 1 kantst., * 1 omslag, 1 recht, herhalen vanaf * en afsluiten met 1 

omslag en 1 kantst. = 117(117)126(126)135(135) st. Justeer evt. het aantal st. in de volgende nld. zodat het 

past. Ga door met breinld. nr. 4 en in tricotst. nu worden op de averechtse nld. de steken en de omslagen 

gedraaid averechts gebreid. Brei tot een mouwlengte van 30(30)31(31)32(32) cm. Brei nu het 

patroonraport 2 keer = 2 x 14 nld. = 78(78)84(84)90(90) st. bij de ribbelst. met breinld. nr. 2½ en 

117(117)126(126)135(135) st. bij tricotst. met breinld. nr. 4. Herhaal 1ste – 6de nld. van het patroon nog 1 

keer en ga daarna door over de 117(117)126(126)135(135) st. met tricotst. Bij een totale mouwlengte van 

51(51)52(52)53(53) cm., 4 nld. met ribbelst. breien op breinld. nr. 2½ en daarna de steken losjes afkanten. 

Brei nog een mouw. 

 

Sluit de schoudernaden. 

 

Afwerking: 

Halsboord: neem met rondbreinld. nr. 2½ de steken op, vanaf de linkerschouder langs de halslijn voor 7 st. 

+ de rustende st. 32(34)36(38)40(42) st. + 7 st. aan de andere zijde van het v.p. en hetzelfde langs de 

halslijn van het a.p. = totaal 92(96)100(104)108(112) st. Brei 6 rondes recht rond. Kant de st. losjes af. Sluit 

de naden van de mouwen en zet de mouwen in de trui. 

 

 

 


