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Jurk 151
maat 36/38 (40/42)

alta moda fine (lana grossa)

tricotsteek

breinaalden: 4,5 en 6 

haaknaald: 4,5

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

Materiaal
Ca. 175 (200) g „Alta Moda Fine“ (70% 
(baby) alpaca, 25% scheerwol (merinoswol), 
5% polyamide, ll. = ca. 160 m/25 g) van 
Lana Grossa in petrol gemêleerd (kl. 5); 
breinld. nr. 4,5 en 6; 1 haaknld. nr. 4,5. 

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

Geaccentueerde minderingen
Aan het begin van de nld. na de 2e s. 2 
s. overgehaald samenbr. = 1 s. als bij het 
r. br. afh., de volg. s. r. br. en de afgeh. s. 
overhalen. Aan het einde van de nld. voor 
de laatste 2 s. 2 s. r. samenbr. Zo wordt aan 
weersz. 1 s. geminderd. 

Geaccentueerde meerderingen
Aan het begin van de nld. na de 4e s., aan 
het einde van de nld. voor de laatste 4 s. 
telkens 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje 
breien. 

Stekenproef
20 s. en 29 nld. tr. met nld. nr. 6 = 10 x 10 
cm. 

Rugpand
102 (110) s. met nld. nr. 4,5 opzetten. Voor 
het rolrandje 1,5 cm = 6 nld. tr. br. Dan 
met nld. nr. 6 in tr. verder br. Aan weersz. 
voor de heuprondingen na 20 cm = in de 
59e nld. vanaf het einde van het rolrandje 
1 s. geaccentueerd mind., dan in elke 12e 
nld. 3x 1 s. en in elke 10e nld. nog 5x 1 s. 
geaccentueerd mind. = 84 (92) s. Na 30 
cm = 88 nld. vanaf de 1e mindering aan 
weersz. de taille markeren. Aan weersz. 
voor de overhangende schouders in de 25e 
nld. vanaf de markering = armsgatbegin 
1 s. geaccentueerd meerd., dan in elke 6e 
nld. nog 8x 1 s. geaccentueerd meerd. = 
102 (110) s. Bij een armsgathoogte van 18 
(19) cm = 52 (56) nld. aan weersz. voor de 
schouders 6 s. afk., dan in elke 2e nld. nog 
3x 6 s. en 2x 5 (7) s. afk. Tegelijk met de 4e 
schoudermindering voor de ronde hals de 
midd. 24 s. afk. en beide helften afzonderlijk 

verder br. Aan de binnenrand voor de rest 
van de ronding in de 2e nld. nog 1x 5 s. afk. 
Nu zijn de s. van de ene helft verbruikt. De 
andere helft in spiegelbeeld beëindigen. 

Voorpand
Als het rugpand br., echter met diepere hals. 
Hiertoe reeds bij een armsgathoogte van 17 
(18) cm = 50 (54) nld. de midd. 18 s. afk. 
en beide helften afzonderlijk verder br. Aan 
de binnenrand voor de rest van de ronding 
in elke 2e nld. nog 4x 2 s. afk. De schouder 
aan de buitenste rand op dezelfde hoogte als 
bij het rugpand schuin afwerken. De andere 
helft in spiegelbeeld beëindigen. 

Afwerken
Delen spannen, bevochtigen en laten drogen, 
daarbij erop letten, dat de onderste rand 
naar buiten rolt. Naden dichtnaaien. De 
halsrand rondom ca. 1 cm naar binnen 
omslaan en vastnaaien. Met de haaknld. nr. 
4,5 de armsgatranden met 1 t. v. omhaken, 
daarbij telkens de 2e s. vanaf de rand 
opnemen, zodat de kant-s. steeds naar 
binnen ligt.
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