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Trui 148
maat 36/38 (40/42)                        

garzato fleece, alta moda fine 

dégradéé, alta moda color  
(lana grossa)

tricotsteek en boordsteek

breinaalden: 7 

rondbreinaalden: 6 (60 cm)

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

Materiaal
„Garzato Fleece“ (70% (baby) alpaca, 30% 
polyamide, ll. = ca. 225 m/50 g): ca. 300 
(350) g petrol/zwart (kl. 2); „Alta Modal 
Fine Dégradée“ (70% (baby) alpaca, 25% 
scheerwol (merinoswol), 5% polyamide, ll. = 
ca. 160 m/25 g): ca. 100 (125) g grijs/an-
traciet/jeans (kl. 101) en „Alta Moda Color“ 
(90% scheerwol (merinoswol), 10% poly-
amide, ll. = ca. 90 m/50 g): ca. 150 (200) 
g donkergrijs/ petrol/mint (kl. 1); breinld. nr. 
7; 1 rondbreinld. nr. 6, 60 cm lang.

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

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

Strepenvolgorde
34 nld. met 2 draadjes, telkens 1 draadje 
Garzato Fleece en Alta Moda Fine Dégra-
dée, 18 nld. met 1 draadje Alta Moda Color, 
10 nld. met 2 draadjes, telkens 1 draadje 
Garzato Fleece en Alta Moda Fine Dégra-
dée, 13 nld. met 1 draadje Alta Moda Color, 
7 nld. met 2 draadjes, telkens 1 draadje 
Garzato Fleece en Alta Moda Fine Dégra-
dée, 22 nld. met 1 draadje Alta Moda Color 
en de rest met 2 draadjes, telkens 1 draadje 
Garzato Fleece en Alta Moda Fine Dégradée 
breien. 

Stekenproef
13 s. en 21 nld. av. tr. in de strepenvolgorde 
met nld. nr. 7 = 10 x 10 cm. Opgelet: voor 
het breien van de delen in elk geval een 
proeflapje br. en dit met onze stekenproef 
vergelijken. De stekenproef per sé aanhou-
den, anders andere nld. nemen. Alnaarge-
lang of u strakker of losser breit, dikkere of 
dunnere naalden gebruikt. 

Rugpand
70 (74) s. met 2 draadjes, telkens 1 draadje 
Garzato Fleece en Alta Moda Fine Dégra-
dée, met nld. nr. 7 opzetten. In av. tr. in 
de strepenvolgorde br. Aan weersz. voor 
de heuprondingen in de 15e nld. vanaf de 
opzet 1 s. mind., dan in elke 16e nld. nog 
2x 1 s. mind. = 64 (68) s. Na 26 cm = 54 

nld. vanaf de opzet aan weersz. de taille 
markeren. Aan weersz. voor de schuine 
zijkanten in de 11e nld. vanaf de markering 
1 s. meerd., dan in elke 10e nld. nog 1x 
1 s. meerd. = 68 (72) s. Na 16 cm = 34 
nld. vanaf de markering aan weersz. voor 
de armsgaten 3 s. afk., dan in elke 2e nld. 
nog 1x 2 s. en 3x 1 s. afk. = 52 (56) s. Nu 
rechtdoor verder br. Bij een armsgathoogte 
van 18 (19) cm = 38 (40) nld. voor de ronde 
hals de midd. 26 s. afk. en beide helften 
afzonderlijk verder br. Aan de binnenrand 
voor de rest van de ronding in de 2e nld. 
nog 1x 2 s. afk. Bij een halshoogte van 2 cm 
= 4 nld. de overige 11 (13) schouder-s. afk. 
De andere helft in spiegelbeeld beëindigen. 

Voorpand
Als het rugpand br., echter met diepere hals. 
Hiertoe reeds bij een armsgathoogte van 15 
(16) cm = 32 (34) nld. de midd. 16 s. afk. 
en beide helften afzonderlijk verder br. Aan 
de binnenrand voor de rest van de ronding in 
elke 2e nld. nog 1x 3 s., 1x 2 s. en 2x 1 s. 
afk. De schouder-s. aan de buitenste rand op 
dezelfde hoogte als bij het rugpand afk. De 
andere helft in spiegelbeeld beëindigen. 

Mouwen
28 (30) s. met 2 draadjes, telkens 1 draadje 
Garzato Fleece en Alta Moda Fine Dégra-
dée, en nld. nr. 7 opzetten. In av. tr. in de 
strepenvolgorde br., daarbij voor de 1e 
streep echter slechts 26 nld. in plaats van 
34 nld. br. Aan weersz. voor de schuine 
mouwranden in de 9e nld. vanaf de opzet 
1 s. meerd., dan in elke 10e nld. 4x 1 s. en 
in elke 8e nld. nog 3x 1 s. meerd. = 44 (46) 
s. na 38 cm = 80 nld. vanaf de opzet aan 
weersz. voor de mouwkop 3 s. afk., dan in 
elke 2e nld. 1x 2 s., 3x 1 s., in elke 4e nld. 
4x 1 s., dan weer in elke 2e nld. 3x 1 s. en 
1x 2 s. afk. In de volg. nld. de overige 10 
(12) s. afk.

Afwerken
Delen spannen, bevochtigen en laten drogen. 
Naden dichtnaaien. Met de rondbreinld. nr. 
6 en 2 draadjes, telkens 1 draadje Garzato 
Fleece en Alta Moda Fine Dégradée, uit de 
halsrand 80 s. opnemen. Voor de rolkraag 
boordpatroon in toeren br. Bij een kraag-
hoogte van 26 cm de s. losjes afk., zoals ze 
zich voordoen. Mouwen inzetten.
Zie illustratie op de volgende pagina.
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