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Trui 128
Maat 36 (40 – 44) 
Cinque alto (lana grossa)  

ribbelsteek, boordsteek, 
triCotsteek, boordsteek  

breinaalden 3,5 en 4  
rondbreinaalden: 4 (100 CM), 
3,5 en 4 (60 CM) 

Maten
De gegevens voor maat 40 staan tussen 
haakjes voor, voor maat 44 na het 
dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal 
staat aangegeven, geldt dit voor alle drie de 
maten. 

Materiaal
ca. 450 (500 - 550) g „Cinque Alto“ (42% 
scheerwol (merinoswol), 20% baby alpaca, 
38% polyacryl, ll. = ca. 150 m/50 g) van 
Lana Grossa in goudbruin/olijf/grijsbruin/
donkerbruin (kl. 14); breinld. nr. 3,5 en 
4; 1 rondbreinld. nr. 4, 100 cm; telk. 1 
rondbreinld. nr. 3,5 en 4, 60 cm lang. 

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

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

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

Boordpatroon
opgelet: steeds met 2 bolletjes br.! 1e en 2e 
nld.: tricotsteek br., daarbij met het buitenste 
uiteinde van het 1e bolletje beginnen. 3e 
en 4e nld.: ribbelpatroon br., daarbij met 
het binnenste uiteinde van het 2e bolletje 
beginnen. In de hoogte de 1e - 4e nld. 1x 
br., dan deze 4 nld. steeds herh. 

Stekenproef
20 s. en 28 nld. tr. met nld. nr. 4 = 10 x 10 
cm; 19 s. en 31,5 nld. boordpatroon met 
nld. nr. 4 = 10 x 10 cm. 

Uitvoering
de trui dwars aan één stuk br. De pijl in het 
patroonschema geeft de breirichting aan. 
Met de linkermouw beginnen. Hiertoe 38 
(42 - 46) s. met nld. nr. 3,5 opzetten. Voor 
de boord 10 cm = 25 nld. boordpatroon br., 
daarbij met 1 tg. nld. beginnen. In de laatste 
boord-nld. gelijkm. verdeeld 10 s. gedraaid 
uit het dwarsdraadje meerd. = 48 (52 - 56) 
s. Dan met nld. nr. 4 in boordpatroon verder 
br. Aan weersz. voor de afschuiningen in 
de 13e nld. vanaf het einde van de boord 
1 s. meerd., dan in elke 14e nld. 1x 1 s., in 
elke 12e nld. 2x 1 s., in elke 10e nld. 6x 1 

s., in elke 6e nld. 2x 1 s., in de 4e nld. 1x 
1 s. meerd., dan in elke 2e nld. 1x 2 s. en 
voor de zijlengtes van rug- en voorpand 
telkens 1x 82 s. erbij opzetten = 242 (246 - 
250) s. Bij toenemend aantal s. met de lange 
rondbreinld. nr. 4 verder br. Na de laatste 
meerdering in schouderbreedte rechtdoor 
verder br. Na 12 (13 - 14) cm = 38 (44 - 50) 
nld. vanaf het begin van rug- resp. voorpand 
het werk voor de hals in het midden delen. 
Eerst de 121 (123 - 125) s. van de linkerhelft 
voor het voorpand stilleggen en met de 
121 (123 - 125) s. van de rechterhelft 
voor het rugpand verder br., daarbij aan 
de linkerrand van het werk voor de platte 
ronde hals 1 s. afk., dan in elke 2e nld. nog 
2x 1 s. en in de volg. 4e nld. 1x 1 s. afk. 
= 117 (119 - 121) s. Bij een halsbreedte 
van 9 cm = 28 nld. is het middenachter 
bereikt. Nu de s. eerst stilleggen. Dan de 
stilgelegde s. van het voorpand weer op 
de naald nemen en aan de rechterrand van 
het werk voor de ronde hals 10 s. afk., dan 
in elke 2e nld. 1x 5 s., 2x 3 s., 1x 2 s. 5x 
1 s. en in elke 4e nld. 2x 1 s. afk. = 91 
(93 - 95) s. Bij een halsbreedte 9 cm = 28 
nld. is het middenvoor bereikt. Nu de 2e 
helft van de trui in spiegelbeeld aanvullen, 
daarbij worden minderingen meerderingen 
en omgekeerd. Ook de verschillende 
naalddiktes aanhouden. Na de laatste mouw-
nld. de overige 38 (42 - 46) s. van de boord 
afk., zoals ze zich voordoen. 

Muts
eerst in 2 delen beginnen. Voor de 
linkermutshelft 6 s. met nld. nr. 4 opzetten. 
Tricotsteek br. Voor de ronding aan de 
rechterrand in de 3e nld. 2 s. erbij opzetten, 
dan in elke 2e nld. 1x 2 s. erbij opzetten, 
6x 1 s. meerd., dan in elke 4e nld. 7x 1 
s. meerd. = 23 s. Na 16 cm = 46 nld. 
vanaf de opzet de s. eerst stilleggen en de 
rechterhelft zo ver in spiegelbeeld br. Dan 
met de kortere rondbreinld. nr. 4 met alle s. 
samen in tr. verder br., daarbij eerst de s. 
van de rechterhelft br., dan in het midden 
37 s. erbij opzetten en tenslotte de s. van de 
linkerhelft br. = 83 s. Na de 1e nld. de midd. 
19 s. markeren. Voor de mutsvorm in de 3e 
nld. voor en na de gemarkeerde s. 1 s. r. 
gedraaid uit het dwarsdraadje meerd., deze 
meerderingen in elke 2e nld. nog 5x herh. 
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= 95 s. Nu rechtdoor verder br. Na 29 cm = 
82 nld. vanaf het midden van de muts voor 
de bovenste rondingen de 1e gemarkeerde 
s. met de s. daarvoor r. samenbr., de 2e 
gemarkeerde s. met de s. daarna r. gedraaid 
samenbr. Deze minderingen in elke 2e 
nld. nog 5x herh. = 83 s. Nu het bovenste 
mutsdeel als bij een sokkenhiel breien. 
Hiertoe in de volg. heeng. nld. tot voor de 2e 
gemarkeerde s. br., deze s. met de s. daarna 
r. gedraaid samenbr., * werk keren, de 1e s. 
av. afh., 17 s. av. br., de volg. s. met de volg. 
s. av. samenbr., keren, de 1e s. r. afh., de 
volg. 17 s. r. br. De volg. s. met de s. daarna 
r. gedraaid samenbr. Vanaf * zo vaak herh., 
tot alle s. van de zijkant verbruikt zijn. Dan 
de overige 19 s. stilleggen. Afwerken: delen 
spannen, bevochtigen en laten drogen. Met 
de rondbreinld. nr. 3,5 uit de onderste rand 
van voor- en rugpand telkens 92 (102 - 112) 
s. opnemen. Voor de boord boordpatroon 
in hg. en tg. nld. br. In de 1e boordpatroon-
nld. gelijkm. verdeeld 10 s. mind. = telk. 82 
(92 - 102) s. Bij een boordhoogte van 7 cm 
de s. afk., zoals ze zich voordoen. Zij-mouw-
naden dichtnaaien. Met de rondbreinld. nr. 
3,5 uit de rechtermutsrand 85 s. opnemen, de 
stilgelegde 19 s. r. br. en uit de linkermutsrand 
85 s. opnemen = 189 s. Voor de bies 
boordpatroon in hg. en tg. nld. br. Bij een 
bieshoogte van 1,5 cm de s. losjes afk., zoals 
ze zich voordoen. Muts zo aan de halsrand 
naaien, dat het rechtereinde middenvoor ca. 
6 cm over het linkereinde ligt.
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