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 TRUI OVERSIZE + 
 LOSSE KRAAG

 ÉÉN ENKELE MAAT

 BENODIGD MATERIAAL
 INGENUA kl. 51: 8 bollen

Naalden: 
Nr. 7, Nr. 9 en Nr. 10 

Gebruikte steken:
R. tric.st., boordsteek 1x1, naden d.m.v. platte kantsteek (zie 
blz. basisst. in onze tijdschriften of op onze website
www.katia.com)
Minderingen van 2 st.: brei 3 st. samen av.  
Minderingen van 1 st.: brei 2 st. samen av.  

STEEKVERHOUDING
De maat is genomen zonder het strijken v.h. proeflapje.
In r. tric.st. met 2 draden, nldn.nr. 9 
10x10 cm. = 9 st. en 13 naalden

RUGPAND
Met nldn.nr. 7 en 2 draden, 49 st. opz. Brei boordsteek 1x1.
Bij 4 cm. totale lengte, met nldn.nr. 9 verderbreien in r. tric.
st. Meerder hierbij 5 st. verdeeld over de 1e naald aan de 
verkeerde kant v.h. werk. Er zijn hierna: 54 st.

Mouwinzetten: Bij 47 cm. totale lengte, minder aan beide 
kanten (= op 3 st. vanaf elke kant) in elke naald aan de goede 
kant v.h. werk: 4 maal 2 st. Er zijn hierna: 38 st. 
Schouders en hals: Bij 23 cm. lengte, meten vanaf het begin 
v.d. mouwinzetten, alle st. afk. 

VOORPAND 
Breien zoals het rugpand, behalve de hals.
Hals:  Bij 11 cm. lengte, meten vanaf het begin v.d. 
mouwinzetten, het werk in twee gelijke delen verdelen en 
hierna elk deel apart verderbreien, minder aan de halskant (= 
op 3 st. vanaf de halskant) in elke 4e naald: 3 maal 2 st.
Schouder: Bij 23 cm. lengte, meten vanaf het begin v.d. 
mouwinzet, de resterende 13 st. afk.
Brei het andere deel idem, maar in spiegelbeeld.

MOUWEN
Met nldn.nr. 7 en 2 draden, 25 st. opz. Brei boordsteek 1x1.
Bij 5 cm. totale lengte, met nldn.nr. 9 verderbreien in r. tric.
st. Meerder hierbij 2 st. verdeeld over de 1e naald aan de 
verkeerde kant v.h. werk. Er zijn hierna: 27 st.  
Bij 6 cm. totale lengte, meerder aan beide kanten (= op 2 st. 
vanaf elke kant) afwisselend in elke 6e naald en in elke 8e 
naald: 6 maal 1 st. Er zijn hierna: 39 st. 
Kop v.d. mouw: Bij 45 cm. totale lengte, minder aan beide 
kanten (= op 3 st. vanaf elke kant) in elke naald aan de goede 
kant v.h. werk: 3 maal 1 st., 1 maal 2 st.
Bij 6 cm. lengte, meten vanaf het begin v.d. kop v.d. mouw, de 
resterende 29 st. afk.
Brei de andere mouw idem. 

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN
Sluit de naden v.d. schouders, mouwen en zijkanten. 
Losse kraag: Afmeting: 24 cm. breedte x 62 cm. lengte (zonder 
vastnaaien).
Met nldn.nr. 10 en 2 draden, 27 st. opz. Brei boordsteek 1x1. 
Bij 62 cm. totale lengte, alle st. afk.
Vastnaaien, hierbij het begin samennemen aan het einde.
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