
  



214 – TRUI VAN STONE WASHED 

Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46 

De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld. Indien er één getal staat is dit voor alle 

maten geldig. 

Materiaal: Scheepjes Stone Washed aquablauw (815) 7-7-8 bollen, breinaalden 3-3 ½ met en zonder 

knop. 

Stekenverhouding: 24 steken en 32 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en 

gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Boordsteek 1: 1e naald verkeerde kant: 2 steken recht, *3 steken recht, 2 steken averecht, herhaal 

vanaf * tot het einde. Brei verder volgens teltekening 1. Open ruitje = recht, x = averecht, N = nop = 

brei uit 1 steek 5 steken door afwisselend voor en achter in te steken, keer, 5 steken averecht, keer, 5 

steken recht, keer, 5 steken averecht, keer, 5 steken recht en haal daarna de 4e, 3e, 2e en 1e steek 

over de laatste steek. 

Boordsteek 2: op goede kant van het werk afwisselend 3 steken recht, 2 steken averecht. Alle 

volgende naalden breien zoals de steken zich voordoen. 

Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant. 

Ajourpatroon: Brei volgens telpatroon 2. Alleen de heengaande naalden zijn aangegeven, de 

teruggaande naalden breien zoals de steken zich voordoen. + = kantsteek, x = averecht, open ruitje = 

recht, o = omslag, ^ = 1 steek afhalen, 2 steken recht samen breien en de afgehaalde steek 

overhalen. 

Werkwijze: 

Rugpand: Zet 107-117-127 steken op en brei de 1e naald van boordsteek 1 op de verkeerde kant. 

Brei verder boordsteek 1 volgens telpatroon 1. Bij 6 cm hoogte wordt vanaf de zijkanten in 

tricotsteek gebreid als volgt: brei 6 steken tricotsteek, boordsteek 1 tot de laatste 6 steken, 6 steken 

tricotsteek. Brei vanaf de zijkanten in elke volgende 2e naald nog afwisselend voor maat 36/38: 7x5 

en 2x6, voor maat 40/42: 7x6 en 2x5 en voor maat 44/46: 6x6 en 3x7 steken meer in tricotsteek (dus 

minder in boordsteek 1). Brei hierna over alle steken verder in tricotsteek. Kant bij 39 cm hoogte 

voor de raglan aan beide kanten 2-3-3 steken af en minder vervolgens nog 25-27-29x1 steek aan 

beide kanten van elke volgende 2e naald. Kant bij 55-56-57 cm hoogte de overige 53-59-63 steken af. 

Voorpand: Brei als het rugpand tot 29 cm hoogte. Zet voor de V-hals de middelste steek op een 

stekenhouder en brei beide kanten apart verder. Minder aan de halskant afwisselend 15-14-13 x 1 

steek in elke 4e naald en 11-15-18x1 steek in elke 2e naald. Kant de laatste steek af. 

Mouwen: Zet 69-74-79 steken op en brei 4 cm boordsteek 2. Brei verder in ajourpatroon. Laat het 

ajourpatroon in de boordsteek doorlopen. Meerder vanaf het boord voor de mouwwijdte 2x aan 

beide kanten van elke 10e naald 1 steek, = 73-78-83 steken. Kant voor de raglan aan beide kanten 2-

3-3 steken af en minder hierna nog 25-27-29x1 steek aan beide kanten van elke 2e naald. Kant bij 30 

cm hoogte de overige 19-18-19 steken af. 

Afwerking: Sluit de raglan-, mouw- en zijnaden. Neem met breinaalden zonder knop rond de hals ca. 

189-199-209 steken op, inclusief de steek van de stekenhouder. Brei in boordsteek 2 en zorg ervoor 

dat bij de indeling van de steken middenvoor de steek van de stekenhouder een rechte steek is met 

aan beide kanten 2 steken averecht. Minder middenvoor in elke toer als volgt: brei tot 2 steken voor 

de middelste steek, haal 1 steek af, brei 1 steek en haal de afgehaalde steek over, 1 recht, 2 steken 



samen breien. Kant bij 3 cm boordhoogte alle steken in boordsteek af. 

 

 


