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Trui 101 
en col
Maat 36/38  
(40/42 – 44/46)

Garzato BaBy (Lana Grossa)

GerstekorreLsteek en Boordsteek

BreinaaLden: 8 en 9

HaaknaaLd: 7

Maten 
De gegevens voor maat 40/42 staan tussen
haakjes voor, voor maat 44/46 na het 
dwarsstreepje.
Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven,
geldt dit voor alle drie de maten.

Materiaal
ca. 650 (700 - 700) g „Garzato
Baby“ (65% (baby) alpaca, 20% scheerwol,
15% polyamide, ll. = ca. 70 m/50 g) van 
Lana Grossa in pistache (kl. 15); breinld. nr. 
8 en 9; 1 haaknld. nr. 7; 1 knoop van Union 
Knopf, art. 451017, kl. 26 groen, 30 mm ø.

Boordpatroon
afw. 1 s. r., 1 s. av. br. 

Grote gerstekorrel
1e nld. (= hg. nld.): kant-s., * 1 s. r., 1 s. av., 
vanaf * steeds herh., kant-s. 2e nld. en alle 
volg. tg. nld.: s. br., zoals ze zich voordoen. 
3e nld.: kant-s., * 1 s. av., 1 s. r., vanaf * 
steeds herh., kant-s. De 1e - 4e nld. 1x br., 
dan deze 4 nld. steeds herh.

Stekenproef 
9 s. en 14 nld. grote gerstekorrel met nld. nr. 
9 = 10 x 10 cm; 14 s. en 18 nld. boordpa-
troon met nld. nr. 8 = 10 x 10 cm.

Rugpand
54 s. met nld. nr. 8 opzetten. Voor de
hoge boord 13 cm = 25 nld. boordpatroon 
br.,daarbij met 1 tg. nld. beginnen. Dan met 
nld. nr. 9 in grote gerstekorrel verder br. Na 
48 (46 - 44) cm = 68 (64 - 62) nld. vanaf het 
einde van de boord aan weersz. het begin 
van de armsgaten markeren Bij een armsga-
thoogte van 16 (18 - 20) cm = 22 (26 - 28) 
nld. alle s. afk.

Voorpand
als het rugpand br. , echter met halssplit.
Hiertoe na 41 cm = 58 nld. vanaf het einde
van de boord het werk in het midden delen =
telkens 27 s. en beide helften afzonderlijk 
verder br. Na 23 cm = 32 nld. splithoogte 
de s. afk. De andere helft in spiegelbeeld 
beëindigen. Nu eerst de schoudernaden 
dichtnaaien.

De mouwen van boven naar beneden br.
opgelet: de pijl in het patroonschema geeft 
de breirichting aan! Aan weersz. van de 
schoudernaad tussen de markeringen in 
totaal 47 (53 - 59) s. met nld. nr. 8 opnemen 
en boordpatroon br., daarbij met 1 tg. nld. 
beginnen. Aan weersz. voor de schuine 
mouwranden in de 40e nld. 1 s. (in elke 20e 
nld. 3x 1 s. - in elke 16e nld. 4x 1 s.) mind. 
= 45 (47 - 51) s. Bij een mouwlengte van 47 
cm = 85 nld. de overige 45 (47 - 51) s. afk.

Afwerken
deel spannen, bevochtigen en laten drogen. 
In het midden aan de splitrand van het 
rechtervoorpand 1 knooplusje (= 6 lossen) 
aanhaken. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.
Knoop aannaaien.
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Col
Garzato BaBy (Lana Grossa)

GerstekorreLsteek en Boordsteek

Maten 
Afmeting 21 cm x 176 cm materiaal: ca. 
150 g „Garzato Baby“ (65% (baby) alpaca, 
20% scheerwol, 15% polyamide, ll. = ca. 
70 m/50 g) van Lana Grossa in pistache (kl. 
15); breinld. nr. 12.

Boordpatroon
afw. 1 s. r., 1 s. av. br. 

Grote gerstekorrel
1e nld. (= tg. nld.): kant-s., * 1 s. r., 1 s. av., 
vanaf * steeds herh., kant-s. 2e nld. en alle 
volg. tg. nld.: s. br., zoals ze zich voordoen.
3e nld.: kant-s., * 1 s. av., 1 s. r., vanaf *
steeds herh., kant-s. De 1e - 4e nld. steeds 
herh.

Patroonvolgorde
afw. 34 nld. grote gerstekorrel,
36 nld. boordpatroon br.

Kant-s.
ribbelpatroon (hg. en tg. nld. r. br.).

Stekenproef
9 s. 11,5 nld. grote gerstekorrel
met nld. nr. 12 = 10 x 10 cm; 10,5 s. en 
12,5 cm boordpatroon met nld. nr. 12 = 10 
x 10 cm.

Uitvoering
20 s. met nld. nr. 12 opzetten en de
patroonvolgorde br. Na 176 cm = 210 nld. 
vanaf de opzet alle s. afk.

Afwerken
de opzet- aan de afkantrand naaien.

IN sAmeNWerKING met


