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Trui 106
Maat 36/38 (40/42)

Royal tweed (lana GRossa)

BooRdsteek, kaBelsteek, 
tRicotsteek

BReinaalden: 4, 5 en 7 

RondBReinaalden: 4,5 (60 cM)

Maten
De gegevens voor maat 40/42 staan tussen 
haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat 
aangegeven, geldt dit voor beide maten. 

Materiaal
ca. 300 (350) g „Royal Tweed“ (100% 
scheerwol (fijne merinoswol), ll. = ca. 100 
m/50 g) van Lana Grossa in pistache 
gemêleerd (kl. 68); breinld. nr. 4,5 en 7; 1 
rondbreinld. nr. 4,5, 60 cm lang. 

Boordpatroon
afw. 2 s. r., 2 s. av. br. 

Kabel
vlg. breipatroon met 12 s. br. De getallen 
rechtsbuiten geven de hg. nld. aan. In de tg. 
nld. av. br. In de hoogte de 1e - 16e nld. 1x 
br., dan deze 16 nld. steeds herh. 

Averechte tricotsteek
hg. nld. av., tg. nld. r. br. 

Stekenproef
16,5 s. en 24,5 nld. av. tr. met kabels met 
nld. nr. 7 = 10 x 10 cm. Opgelet: de pijlen 
in het patroonschema geven telkens de 
breirichting aan! 

Rugpand
eerst het deel zonder boord dwars br. Hier-
toe 71 (77) s. met nld. nr. 7 opzetten. In de 
volg. indeling br.: kant-s., 3 s. av. tr., * 12 s. 
kabel, 5 (7) s. av. tr., vanaf * 2x herh., 12 
s. kabel, 3 s. av. tr., kant-s. Na 48 (54) cm 
= 118 (134) nld. vanaf de opzet de s. afk., 
zoals ze zich voordoen. Nu uit de linkerrand 
- is later de onderste rand - van het gebreide 
deel 78 (82) s. met de rondbreinld. nr. 4,5 
opnemen. Voor de boord boordpatroon in 
hg. en tg. nld. br., daarbij met 1 tg. nld. en 
na de kant-s. met 1 s. av. beginnen, aan het 
einde van de nld. voor de kant-s. met 1 s. av. 
eindigen. Bij een boordhoogte van 7 cm de 
s. niet te strak afk., zoals ze zich voordoen. 

Voorpand
als het rugpand br. 

Afwerken
delen spannen, bevochtigen en laten drogen. 
De schoudernaden aan weersz. 11 (14) cm 
dichtnaaien. Daartussen voor de halsrand 
26 cm openlaten. Nu aan elke zijde aan 
weersz. van de schoudernaad 19 (20) cm 
markeren en tussen de markeringen 74 (78) 
s. met de rondbreinld. nr. 4,5 opnemen. Voor 
de armsgatbiezen boordpatroon in hg. en tg. 
nld. br., daarbij met 1 tg. nld. en na de kant-
s. met 1 s. av. beginnen, aan het einde van 
de nld. voor de kant-s. met 1 s. av. eindigen. 
Bij een bieshoogte van 8 cm de s. niet te 
strak afk., zoals ze zich voordoen. Nu zij- en 
biesnaden in een doorgang dichtnaaien.
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