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Trui 114
Lei (Lana Grossa)

BreinaaLden: 10 

HaaknaaLd: 9

noppensteek, Boordsteek, 
tricotsteek

Maten
Maat 36/38 (40/42) 
De gegevens voor maat 40/42 staan tussen 
haakjes, wanneer er maar 1 getal staat aan-
gegeven, geldt dit voor beide maten. 

Materialen
ca. 800 (850) g “Lei” (100% scheerwol 
(merinoswol), looplengte ca. 40 m/50 g) 
van Lana Grossa in neonoranje (kl. 502); 
breinaalden nr. 10; 1 haaknaald nr. 9. 

Noppen-boordpatroon
1e nld.: kant-s., (1 S. averecht, 1 s. recht), 
* 1 s. recht, 2 S. averecht, voor de nop uit 
de volgende s. 4 s. breien = 1 s. recht, 1 
s. averecht, 1 s. recht, 1 S. averecht, dan 
2 s. averecht, 1 s. recht, het patroonge-
deelte vanaf * steeds herh., (1 s. recht, 1 s. 
averecht), kant-s. br. 2e nld.: de s. br., zoals 
ze zich voordoen, de 4 noppen-s. averecht. 
3e nld.: de s. br., zoals ze zich voordoen, de 
4 noppen-s. recht br., dan de 4e van deze 
s. van de rechternaald over de overige 3 
noppen-s. halen, daarna de 3e s. over 2 s. 
halen en de 2e s. over de laatste s. halen = 1 
s. 4e nld.: de s. br., zoals ze zich voordoen, 
de noppen-s. averecht. In de hoogte de 1e - 
4e nld. lx br., dan deze 4 nld. steeds herh. 

Tricotsteek
heeng. nld. recht, terugg. nld. averecht br.

Stekenproef
10 s. en 12 nld. noppen-boordpatroon met 
nld. nr. 10 = 10 x 1 0 cm; 9 s. en 13 nld. 
tricotsteek met nld. nr. 10 = 10 x 10 cm. 

Rugpand
51(55) s. met nld. nr. 10 opzetten. In 
noppen-boordpatroon br., daarbij het 
patroongedeelte tussen de kant-s. (begin- en 
eind-s.) 7x br. Na 33 (35) cm = 40 (42) nld. 
vanaf de opzet aan weersz. het begin van de 
armsgaten markeren. Bij een armsgathoogte 
van 17 (18) cm = 20 (22) nld. alle s. afk. 

Voorpand
als het rugpand br., echter met ronde hals. 
Hiertoe reeds bij een armsgat-hoogte van 
10(11) cm = 12(14) nld. de midd. 11 S. afk. 
en beide helften afzonderlijk verder br. Aan 
de binnenrand voor de rest van de ronding 
in elke 2e nld. nog lx 2 s. en 2x 1 s. afk. Bije 
en halshoogte van 7 cm = 8 nld. de overige 
16 (18) schouder-s. afk. De andere helft in 
spiegelbeeld beëindigen. 

Mouwen
33 s. met nld. nr. 10 opzetten. In de volg, 
indeling br.: kant-s., 5 s. tricotsteek, 21 s. 
noppenboordpatroon, daarbij het patroon-
gedeelte 3x br., 5 s. tricotsteek. kant-s. Aan 
weerszijden voor de schuine mouwranden in 
de 21e en 43e nld. (15e, 31e en 47e) nld. 1 
s. in tr. meerderen = 37 (39) s. Na 48 cm = 
64 nld. vanaf de opzet alle s. lo-sjes afk. 

Afwerken
delen spannen, bevochtigen en laten drogen. 
Naden dichtnaaien, de zijnaden telkens tot 
de markering. Met de haaknaald nr. 9 de 
halsrand met 1 t. vasten omhaken. Mouwen 
inzetten. 
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