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Trui 119
Partner 3.5 (Phildar)

tricotsteek

Breinaalden: 3 en 3,5

Maten 
a)2jaar-b)4jaar-c)6jaar-d)8jaar-e)10jaar

Materiaal
KWALITEIT (aantal bollen)

KWALITEIT KLEUR 2 jr 4 jr 6 jr 8 jr 10 jr
PARTNER Mineral 5 6 7 8 9
3,5  Acier 1 1 1 1 1

  Orge  1 1 1 1 1

  Brindille 1 1 1 1 1

Samenstelling van het model: 50%polyamide-
25%kamwol-25%acryl

Benodigdheden
Nld. nr 3-nld nr 3,5
Markeerringen

Gebruikte steken
Av. tricotst.
R.tricotst.: mind.op 2st. vd kanten
Rechts: 2av. st. de volg. 2 st. av. samenbr,:
Links: alle st. br. behalve de laatste 4, 1 eenv. 
v. overh. (2st. r. afh., ze in deze richting weer 
op de linkernld. plaatsen en ze av. samenbr. 
waarbij u langs achteren insteekt) en de laatste 
2 st. av.
Meerd. op 2 st. vd kanten.

Proeflapje
Belangrijk en onmisbaar om een breiwerk in de 
juiste afmetingen te verkrijgen.
10cm av. tricotst. nld. nr 3,5=23st. en 30 nld.

Machineregeling
De av. tricotst. wordt met regeling nr 12 gebr.
Eventueel realiseerbaar op de QUICK PHIL met 
regeling nr 12.
Mind. op 2 st. vd kanten: te tellen vanaf de 
uiteinden: plaats de steken vd 4e nld. op de 
3e nld. en laat de 3 st. vd uiteinden met 1 nld. 
verspringen.

WERKWIJZE
Rugpand
Zet a)80st. –b)88st.-c)94st.-d)98st.-e)106st. op 
met nld. nr 3,5 kl MINERAL en br. av. tricotst.

Op 8cm (24nld) tot h. aan weersz. op 2 st. 
vd kanten: 1x1 mind. maken, daarna:
a)ied. 10e nld.:2x1 mind. en ied. 8e nld:4x1 
mind.
b)ied. 10e nld:5x1 mind .en 8nld. hoger 1x1 

mind.
c)12nld. hoger:1x1 mind. en ied. 10e nld:5x1 
mind
d)ied. 12e nld.:4x1 mind. en ied. 10e nld.:2x1 
mind.
e)ied.14e nld.:2x1 mind. en ied. 12e 
nld.:4x1mind.

Er resten a)66st.-b)74st.-c)80st.-d)84st.-e)92st.

Op a)28cm (84nld)-b)30cm (90nld)-c)32cm 
(96nld)-d)34cm (102nld)-e)37cm (112nld) tot. 
h. voor de armsgaten ied. 2e  nld. aan weersz. 
afk.:1x3st., 1x2st.,en 1x1 st.

Er resten a)54st.-b)62st.-c)68st.-d)72st.-e)80st.

Op a)40cm (120nld)-b)44cm (132nld)-c)48cm 
(144nld)-d)51cm (154nld)-e)55cm (166nld) tot. 
h. voor de schouders ied. 2e nld. aan weersz. 
afk.:
a)4x3 st.
b)1x3st. en 3x4st.
c)3x4st. en 1x5st.
d)2x4st. en 2x5st.
e)2x5st. en 2x6st. 

Tegelijkertijd, voor de hals de midd. a)10st.-
b)12st.-c)12st.-d)14st.-e)14st. afk. ied. deel 
apart verder br. en ied. 2e nld. aan halszijde 
afk.:
a)2x5st.
b)2x5st.
c)1x6st. en 1x5st.
d)1x6st. en 1x5st. 
e)1x6st. en 1x5st.

Werk de andere halszijde op dezelfde manier af.

Voorpand
Net hetzelfde als het rugpand tot aan de 
armsgaten.

Er resten a)54st.-b)62st.-c)68st.-d)72st.-e)80st.

Op a)30cm (90nld)-b)33cm (100nld)-c)36cm 
(108nld)-d)39cm (118nld)-e)43cm (130nld) tot 
h. voor het split het werk in tweeën verdelen.

Ied. deel apart verder br. en aan splitzijde 1st. 
meerd.
U hebt a)28st.-b)32st.-c)35st.-d)37st.-e)41st.

Op a)37cm (112nld)-b)41cm (124nld)-c)44cm 
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(132nld)-d)47cm (142nld) –e)51cm (154nld) 
tot. h. voor de hals ied. 2e nld. aan splitzijde 
afk.:
a)1x6st., 2x3st.,1x2st. en 2x1 st.
b)1x6st., 1x4st., 1x3st., 1x2st. en 2x1st.
c)1x6st., 1x4st., 1x3st., 1x2st. en 3x1st.
d)1x6st., 1x4st., 1x3st., 1x2st. en 4x1st.
e)1x6st., 1x4st., 1x3st., 1x2st. en 4x1 st.

Op a)40cm (120nld)-b)44cm (132nld)-c)48cm 
(144nld)-d)51cm (154nld)-e)55cm (166nld) tot. 
h. voor de schouders ied. 2e nld. aan de zijde 
vh armsgat afk.:
a)4x3st.
b)1x3st. en 3x4st.
c03x4st. en 1x5st.
d)2x4st. en 2x5st.
e)2x5st. en 2x6st.

Werk de andere halszijde op dezelfde wijze 
af.

Mouwen
Zet a)46st-b)48st.-c)50st.-d)52st.-e)54st. op met 
de nld. nr 3,5 kl MINERAL en br. av. tricotst.

Maak aan weersz. op 2st. vd kanten:
a)ied. 14e nld: 4x1 meerd.
b)ied. 10e nld. 6x1 meerd. en ied. 8e nld. 2x1 
meerd.
c)ied.8e nld: 10x1 meerd. en ied. 6e nld: 2x1 
meerd.
d)ied. 8e nld: 13x1 meerd.
e)ied. 8e nld: 14x1 meerd.

U verkrijgt a)54st.-b)64st.-c)74st.-d)78st.-e)82st.

Op a)23,5cm (70nld)-b)28cm (84nld)-
c)32,5cm (98nld)-d)36,5cm (110nld)-e)40cm 
(120nld) tot. h. voor de mouwkop ied. 2e nld 
aan weersz. afk:

a)1x3st., 3x2st, 1x1st, 2x2st en 1x3 st.
b)1x4st, 1x3st, 4x2st, 1x3st en 1x4st
c)1x5st, 1x4st, 1x3st, 2x2st, 1x3st en 2x4st.
d)1x5st, 1x4st, 2x3st, 1x2st, 1x3st, 1x4st en 
1x5st
e)1x5st, 1x4st, 3x3st, 2x4st en 1x5st

Op a)28,5cm (86nld)-b)33cm (100nld)-
c)37,5cm (114nld)-d)41,5cm (126nld)-e)45cm 
(136nld) tot h. de rest 20st. afk.

Br. een tweede zelfde mouw.

Capuchon
Zet a)116st-b)122st-c)128st-d)134st-e)140st. 
op met de nld. nr 3,5 kl. MINERAL en br. av. 
tricotst.

Op a)17cm (52nld)-b)18cm (54nld)-c)19,5cm 
(58nld)-d)20,5cm (62nld)-e)20,5cm (62nld) tot. 
h. ied. 2e nld aan weersz. afk.: 1x3 st, 3x4st 
en 2x5st.

Op a)21cm (64nld)-b)22cm (66nld)-c)23,5cm 
(70 nld)-d)24,5cm (74nld)-e)24,5 cm (74nld) 
tot. h de rest a)66st-b)72st-c)78st-d)84st-e)90st. 
afk.

Bies voor de capuchon
Zet a)188st-b)172st-c)178st-d)184st-e)188st op 
met de nld nr 3 kl. ACIER en br. 5 nld r. tricotst. 
Afk.

Sterren
Te br. in r. tricotst. met de nld nr 3 op basis van 
het telpatroon

Maak 1 zijde kl ORGE, 1 zijde kl BRINDILLE en 
2 zijden kl. ACIER

Afwerking
Sluit de schouder- en zijnaden.
Sluit de mouwnaden en naai de mouwen in de 
armsgaten.

Vouw de capuchon in tweeen en sluit de naad. 
Naai hem daarna aan het lijfje.
Vouw de bies voor de afwerking in tweeen 
en naai hem met onzichtbare steken rond de 
capuchon en in het split; de av. tricotst. kl. 
MINERAL zit hierbij tussen de twee lagen.

Naai de zijden van de sterren 2 per 2 aan 
elkaar: 1zijde kl ACIER tegen 1 zijde in een 
andere kleur.

Maak 2 touwtjes van 2x2 draadjes kl ACIER: 
het ene 20cm lang en het andere 30cm lang 
(afgewerkte lengte).
Naai ze aan weersz. vh split. Het kortste komt 
aan de linkerkant.
Naai de sterren aan het andere uiteinde: die 
met de zijde in de kl. ORGE aan het kortste.
Borduur de elleboogbeschermers met 
voorsteken en de kl. ACIER (zie schema) op 
a)6cm-b)8cm-c)10cm-d)12cm-e)14cm vd 
onderkant.

Zie tel tekening op de volgende pagina
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