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Trui 150
maat 36/38 

fiore (lana grossa)

gerstekorrelsteek, ribbelsteek

breinaalden: 7 

rondbreinaalden: 7 (40 cm)

Materiaal
Ca. 800 g „Fiore“ (70% scheerwol 
(merinoswol, 30% (baby) alpaca, ll. = ca. 
60 m/50 g) van Lana Grossa in petrol (kl. 
10); breinld. nr. 7; 1 rondbreinld. nr. 7, 40 
cm lang.

Kleine gerstekorrel
Afw. 1 s. r., 1 s. av. br., de s. in elke t. laten 
verspringen. 

Ribbelpatroon
In toeren afw. 1 t. av., 1 t. r. br. 

Geaccentueerde meerderingen
Aan het begin van de nld. na de 1e s. uit het 
dwarsdraadje 1 s. vlg. het patroon gedraaid 
meerd. Aan het einde van de nld. voor de 
laatste s. uit het dwarsdraadje 1 s. vlg. het 
patroon gedraaid meerd.

Stekenproef
11,5 s. en 22 nld. kleine gerstekorrel met 
nld. nr. 7 = 10 x 10 cm. 

Driehoek A
3 s. opzetten en tussen de kants. in 
kleine gerstekorrel br., daarbij met 1 s. 
av. beginnen. Voor de schuine zijkanten 
aan weersz. in elke 2e nld. 5x 1 s. 
geaccentueerd meerd. = 13 s. S. stilleggen. 

Driehoek B
3 s. opzetten en tussen de kant-s. in kleine 
gerstekorrel br., daarbij met 1 s. r. beginnen. 
Voor de schuine zijkanten aan weersz. in 
elke 2e nld. 5x 1 s. geaccentueerd meerd. = 
13 s. S. stilleggen. 

Rugpand
Telkens 2 driehoeken A en B maken. Dan alle 
s. van de 4 driehoeken op een naald nemen, 
A, B, A, B = 52 s. De kleine gerstekorrel 
voortzetten. Na 33,5 cm = 74 nld. vanaf 
het einde van de driehoek met alle s. voor 
de armsgaten aan weersz. 1x 3 s. afk., 
dan in elke 2e nld. 1x 2 s. en 1x 1 s. afk. 
= 40 s. Nu rechtdoor verder br. Bij een 
armsgathoogte van 17 cm = 38 nld. de 
overige 40 s. afk. 

Voorpand
Als het rugpand br., echter met ronde hals. 
Hiertoe reeds bij een armsgathoogte van 
11 cm = 24 nld. de midd. 10 s. afk. en 
beide helften afzonderlijk verder br. Aan de 
binnenrand voor de rest van de ronding in 
elke 2e nld. 1x 2 s. en 3x 1 s. afk. Bij een 
halshoogte van 8 cm = 18 nld. de overige 
10 schouder-s. afk. De andere helft in 
spiegelbeeld beëindigen.

Mouwen
27 s. opzetten en in kleine gerstekorrel br. 
Aan weersz. voor de schuine mouwranden 
* de 14e en volg. 16e nld. vlg. het patroon 
meerd., vanaf * 2x herh. = 39 s. Na 47 cm 
= 104 nld. vanaf de opzet aan weersz. voor 
de mouwkop 1x 2 s. afk., dan in elke 2e nld. 
3x 1 s., in elke 4e nld. 4x 1 s. en dan weer 
in elke 2e nld. 2x 1 s. en 1x 3 s. afk. In de 
volg. nld. de overige 11 s. afk. 

Afwerken
Delen spannen, bevochtigen en laten drogen. 
Naden dichtnaaien. Uit de halsrand 46 s. 
met de rondbreinld. nr. 7 opnemen. Voor de 
bies 1,5 cm = 4 t. ribbelpatroon br. S. afk. 
Mouwen inzetten. Aan de onderste rand 
van de trui franjes met 6 draden van 25 cm 
inknopen. De uiteindelijke lengte van de 
franjes is ca. 11 cm.
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