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Trui 125
Maat 36/42 
Door de royale snit past het model voor alle 
aangegeven maten.

tiffany (Lana grossa)

tricotsteek, boordsteek, ruitsteek

breinaaLden: 5,5 en 6

rondbreinaaLden: 5,5 (60 cM)

Materiaal
ca. 200 g „Tiffany“ (64% (super kid)  mohair, 
26% zijde, 10% polyamide, ll. = ca. 110  
m/25 g)  van  Lana  Grossa  in  koperrood  (kl. 
1);  breinld.  nr.  5,5  en  6;  1  rondbreinld.  
nr.  5,5, 60  cm lang. 

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

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

Ruitpatroon
vlg.  breipatroon  br.  De  getallen  rechtsbuiten 
geven de hg. nld. aan. In de tg. nld.  de s. 
br., zoals ze zich voordoen. In de breedte het  
getekende pg. = 6 s. tussen de pijlen steeds br.  
In de hoogte de 1e - 12e nld. 1x br., dan deze 
12  nld. steeds herh. 

Stekenproef
15 s. en 21 nld. tr. met nld. nr. 6 =  10 x 10 
cm; 18 s. en 20 nld. ruitpatroon met nld.  nr. 6 
= 10 x 10 cm. 

Rugpand
98 s. met nld. nr. 5,5 opzetten. Voor  de boord 
4 cm = 9 nld. boordpatroon br., daarbij  met 1 
tg. nld. en na de kant-s. met 1 s. av. begin- nen,  
aan  het  einde  van  de  nld.  voor  de  kant-s.  
met  1  s.  av.  eindigen.  Dan  met  nld.  nr.  6  
in  tr.  verder  br. Na 40 cm = 84 nld.  vanaf  
het  einde  van de boord aan weersz. het be-
gin van de arms- gaten markeren en  rechtdoor  
verder  br.  Bij een  armsgathoogte van 16 cm 
= 34 nld. aan weersz.  voor de schouders 5 
s. afk., dan in elke 2e nld.  nog 5x 4 s. afk. In 
de volg. nld. de overige 48 s.  voor de rechte 
rand afk. 

Voorpand
als het rugpand br., echter met kor- tere zijleng-
te en ronde hals. Voor de kortere zij- lengtes het 
begin van de armsgaten aan weersz.  reeds na 
36 cm = 76 nld. vanaf de boord mar- keren. 
Voor  de  ronde  hals  reeds  bij  een  arms- 
gathoogte van 10 cm = 22 nld. de midd. 26 s.  
afk. en beide helften afzonderlijk erder br. Aan 
de  binnenrand voor de rest van de ronding  in  
elke  2en ld. nog 1x 4 s., 1x 3 s., 1x 2 s. en 
2x 1 s. afk.  Bij een halshoogte van 6 cm = 12 
nld. de overige  25 s. eerst stilleggen en de an-

dere helft zo ver in  spiegelbeeld  br. Dan aan 
weersz.  de schouders  als  bij  het rugpand 
uitvoeren  en  tegelijkertijd  in  de 1e nld. in het 
midden 48 s. erbij opzetten en  weer met alle 
s. samen verder br. Na beëindiging  van de 
schouders de midd. 48 s. voor de rechte  rand 
afk. 64 Model 17 

Mouwen
44 s. met nld. nr. 6 opzetten. In ruitpatroon br., 
daarbij tussen de kant-s. het pg. in het  begin 
7x uitvoeren. Aan weersz. voor de schuine  
mouwranden in de 11e nld. vanaf de opzet 
1 s.  meerd., dan in elke 10e nld. nog 7x 1 
s. meerd.  = 60 s. De gemeerderde s. aan 
weersz. logisch  in het ruitpatroon invoegen. 
Na 46 cm = 92 nld.  vanaf de opzet alle s. 
losjes afk. 

Afwerken
delen spannen, bevochtigen en laten  drogen. 
Naden dichtnaaien,  de  zijnaden  telkens  
slechts tot de markering, daarbij erop letten, 
dat  het rugpand 4 cm lange is dan het voor-
pand. De  schouders en de rechte middelste 
rand volledig  aan het voorpand naaien. Met 
de rondbreinld. nr.  5,5 uit de halsrand 108 s. 
opnemen. Voor de bies  boordpatroon in toe-
ren br. Bij een bieshoogte van  4 cm de s. afk., 
zoals ze zich voordoen. Mouwen  inzetten.

Zie telpatroon op volgende pagina >
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