
  



136 – TRUI VAN MERINO SOFT 

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 Merino Soft Rothko (623) 10-10-11 bollen, Titian (649) 1 bol, Lowry (604) 1 bol, 

wit Malevich (600) 1-2-2 bollen, zwart Pollock (601) 1 bol, breinaalden nr. 3 en 3 ½, breinaalden 

zonder knop 2 ½, 3 en 3 ½. 

Stekenverhouding: 22 steken en 26 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en 

gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht. 

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

Jacquardpatroon: brei volgens telpatroon A in tricotsteek. Neem de in te breien draad losjes aan de 

achterkant mee. Elk ruitje is 1 steek breed en 1 naald hoog. X = rood, o = zwart, v = grijs, open ruitje = 

wit, \ = roze, / = opmazen met wit. 

Kleine ruitjes: opmazen met wit volgens telpatroon B. 

Werkwijze: 

Rugpand: Zet 104-112-122 steken op met breinaalden nr. 3 en rood en brei 16 cm boordsteek, 

meerder in de laatste teruggaande naald verdeeld tot 107-115-125 steken. Brei verder met 

breinaalden nr. 3 ½ in tricotsteek. Kant bij 74 cm hoogte voor de hals de middelste 17 steken af en 

brei beide kanten apart verder. Kant aan de halskant nog 6x in elke 2e naald 4 steken af. Kant bij 80 

cm hoogte de overige 21-25-30 steken voor de schouders af. 

Voorpand: Brei als het rugpand tot 50 cm hoogte. Brei nu het jacquardpatroon, begin bij A-B-C op het 

telpatroon. Kant bij 60 cm hoogte voor de hals de middelste 23 steken af en brei beide kanten apart 

verder. Kant in elke volgende 2e naald nog 2x3, 2x2 en 6x1 steken af, 3x in elke volgende 4e naald 1 

steek en 2x in elke volgende 6e naald 1 steek. Brei na het jacquardpatroon verder met rood. Kant de 

overige 21-25-30 steken voor de schouders op dezelfde hoogte af als bij het rugpand. 

Afwerking: Maas de ruitjes op. Sluit de schoudernaden. Neem met breinaalden nr. 3 ½ zonder knop 

en rood rond de hals 190 steken op en brei boordsteek. Verwissel bij 4 cm hoogte de breinaalden 

voor nr. 3 en bij 8 cm hoogte voor 2 ½. Kant bij 12 cm boordhoogte alle steken in boordsteek af. 

Neem met breinaalden nr. 3 voor de mouwtjes over 30-32-34 cm, met de schoudernaad in het 

midden, 70-74-78 steken op en brei 6 cm boordsteek. Kant in boordsteek af. Sluit de zijnaden. 



 


