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Trui 117
maat 36/42
Door de royale vorm past het model  
voor alle

 
aangegeven maten.

Bingo (Lana grossa)

Boordsteek, patentsteek en 
tricotsteek

BreinaaLden: 4,5 en 5

rondBreinaaLden: 5 (60 cm)

HaaknaaLden: 4,5 en 10

Materiaal
ca. 1050 g „Bingo“ (100% scheerwol 
(extrafijne merinoswol, machinewasbaar), 
ll. = ca. 80 m/50 g) van Lana Grossa in 
mosterdgeel (kl. 154); breinld. nr. 4,5 en 5; 1 
rondbreinld. nr. 5, 60 cm lang; telk. 1 haaknld. 
nr. 4,5 en 10. 

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

Patentstructuurpatroon A
vlg. breipatroon A br. De getallen rechtsbuiten 
geven de hg. nld. aan, linksbuiten de tg. nld. 
In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl 
beginnen, het pg. = 2 s. tussen de pijlen steeds 
herh., met de s. na de 2e pijl eindigen. Voor 
de duidelijkheid zijn er 2 pg. getekend. In de 
hoogte de 1e - 4e nld. 1x br., dan deze 4 nld. 
steeds herh. 

Patentstructuurpatroon B
vlg. breipatroon B br. De getallen rechtsbuiten 
geven de t. aan. In de t. het pg. = 2 s. tussen 
de pijlen steeds herh. Voor de duidelijkheid zijn 
er 2 pg. getekend. In de hoogte de 1e - 4e t. 
1x br., dan deze 4 t. steeds herh. 

Tricotsteek
in toeren steeds recht br. 

Stekenproef
16 s. en 29 nld. patentstructuurpatroon met 
nld. nr. 5 gebreid en hangend gemeten = 10 
x 10 cm. 

Rugpand met halve mouwen
89 s. met nld. nr. 4,5 opzetten. Voor de bies 
2 cm = 6 nld. boordpatroon br., daarbij na 
de kant-s. met 1 s av. beginnen en voor de 
kant-s. met 1 s. av. eindigen. Dan met nld. nr. 
5 in patentstructuurpatroon A verder br. Aan 
weersz. voor de schuine randen in de 7e nld. 
vanaf het einde van de bies 1 s. meerd., dan in 
elke 8e nld. 6x 1 s. en in elke 6e nld. nog 3x 1 
s. meerd. = 109 s. Na 26 cm = 76 nld. vanaf 
het einde van de bies aan weersz. voor de 
mouwen 1 s. meerd., dan in elke 2e nld. nog 
1x 1 s. meerd., 2x 2 s., 2x 3 s. en 1x 4 s. erbij 
opzetten = 141 s. Alle gemeerderde s. aan 
weersz. logisch in het patentstructuurpatroon A 
invoegen. Nu voor de mouwwijdte rechtdoor 
verder br. Na 26 cm = 76 nld. vanaf de 
laatste mouwmeerdering voor de mouw-
schouderafschuiningen aan weersz. 4 s. afk., 

dan in elke 2e nld. nog 10x 4 s. en 1x 5 s. 
afk. In de volg. nld. de overige 43 s. voor de 
rechte halsrand afk. 

Voorpand met halve mouwen
als het rugpand met halve mouwen br., echter 
met ronde hals. Hiertoe reeds met de 3e 
schoudermindering de midd. 13 s. afk. en 
beide helften afzonderlijk verder br. Aan de 
binnenrand voor de rest van de ronding in 
elke 2e nld. 1x 5 s., 1x 4 s., 1x 2 s. en nog 
4x 1 s. afk. Na de laatste schoudermindering 
aan de buitenste rand zijn de s. van de ene 
helft verbruikt. De andere helft in spiegelbeeld 
beëindigen. 

Afwerken
delen spannen, bevochtigen en laten drogen. 
Naden dichtnaaien. Met de rondbreinld. nr. 5 
uit de halsrand 94 s. opnemen. Voor de kraag 
in patentstructuurpatroon B in toeren br. Bij 
een kraaghoogte van 29 cm = 84 t. voor de 
dubbele bies 1,5 cm = 5 t. tr., voor de vouw 
1 t. av. en weer 1,5 cm = 5 t. tr. br. Dan de 
s. losjes afk. Bies langs de vouw naar binnen 
omvouwen en vastnaaien, daarbij middenvoor 
ca. 2 cm voor het koordtunneltje openlaten. 
Met 4 draden met de haaknld. nr. 10 een ca. 
100 cm lange lossenketting als koord haken. 
Een knoop in de uiteinden leggen en deze 
goed fixeren. Koord door het tunneltje halen, 
zie modelafbeelding. De mouwranden met de 
haaknld. nr. 4,5 met telk. 1 t. v. en kreeft-s. = v. 
van links naar rechts omhaken.
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