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Trui 102 
en col
Maat 36/38  
(40/42 – 44/46)

Garzato Fleece (lana Grossa)

tricotsteek en ribbelsteek

breinaalden: 7

Maten

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

Materiaal
ca. 250 (300 - 350) g „Garzato Fleece“ 
(70% (baby) alpaca, 30% polyamide, ll. = 
ca. 225 m/50 g) van Lana Grossa in geel/
groen/roest/ zwart (kl. 3); breinld. nr. 7. 

Tricotsteek
hg. nld. r., tg. nld. av. br. 

Ribbelpatroon
hg. en tg. nld. r. br. 

Stekenproef
16 s. en 31 nld. ribbelpatroon met nld. nr. 7 
= 10x 10 cm; 16 s. en 23 nld. tr. met nld. nr. 
7 = 10 x 10 cm.

Rugpand
82 (88 - 94) s. opzetten. Ribbelpatroon 
br. Na 22 (23 - 24) cm = 68 (72 - 74) 
nld. vanaf de opzet 15 cm = 34 nld. tr. br. 
Dan de pas alleen nog in ribbelpatroon 
afmaken, daarbij aan weersz. voor de 
kimonorondingen in de 1e nld. 1 s. meerd., 
dan in elke 4e nld. 3x 1 s. en in elke 2e 
nld. nog 3x 1 s. meerd. en 1x 2 s. erbij 
opzetten = 100 (106 - 112) s. Na 7 cm 
= 22 nld. vanaf de 1e meerdering aan 
weersz. 1 markering aanbrengen. Nu voor 
de armsgatwijdte rechtdoor verder br. Na 
15 (16 - 17) cm = 46 (50 - 52) nld. vanaf de 
markering alle s. losjes afk. 

Voorpand
als het rugpand br. 

Mouwen
42 (45 - 48) s. opzetten. Tricotsteek br. Aan 
weersz. voor de schuine mouwranden in de 
11e nld. vanaf de opzet 1 s. meerd., dan in 
elke 12e nld. nog 3x 1 s. meerd. = 50 (53 
- 56) s. Na 27 cm = 62 nld. vanaf de opzet 
de s. losjes afk. 

Afwerken
delen spannen, bevochtigen en laten drogen. 
De schoudernaden aan weersz. 18 (20 - 22) 
cm dichtnaaien. Daartussen voor de halsrand 
25 cm openlaten. Nu de zijnaden telkens 
tot de markering dichtnaaien. Mouwnaden 
dichtnaaien en mouwen inzetten.  
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Col
oMtrek ca. 159 cM,  
20 cM breed

Garzato Fleece (lana Grossa)

tricotsteek en ribbelsteek

Materiaal
ca. 100 g „Garzato Fleece“ (70% (baby) 
alpaca, 30% polyamide, ll. = ca. 225 m/50 
g) van Lana Grossa in geel/groen/roest/
zwart (kl. 3); breinld. nr. 9.

Tricotsteek
hg. nld. r., tg. nld. av. br. 

Ribbelpatroon
hg. en tg. nld. r. br.

Stekenproef
15 s. en 21 nld. ribbelpatroon met nld. nr. 9 
= 10x 10 cm; 14,5 s. en 19 nld. tr. met nld. 
nr. 9 = 10 x 10 cm.

Uitvoering
dwars breien. Hiertoe 31 s. opzetten. * 26 
cm = 54 nld. ribbelpatroon en 27 cm = 52 
nld. tr. br., vanaf * 2x herh. Dan de s. afk.

Afwerken
deel spannen, bevochtigen en laten drogen. 
Opzet- en afkantrand aan elkaar naaien. Bij 
het dragen de loop 2x om de hals wikkelen.
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