5007 – DAMESTRUI VAN PERU
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 Peru beige (010) 6-7-7 bollen.
Naalden: nr. 9
Belangrijk! Brei eerst een proeflapje:
Stekenverhouding: 8 steken en 14 naalden in gerstekorrelsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer
dit en gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Boordsteek: afwisselend 2 steken recht, 2 steken averecht.
Gerstekorrelsteek: 1e naald: afwisselend 1 steek recht, 1 steek averecht. Alle volgende Naalden: recht
boven averecht, averecht boven recht.
Kabel over 14 steken: 1e naald (goede kant): *2 steken recht, 2 steken averecht, herhaal vanaf * 2x, 2
steken recht. 2e t/m 18e naald: breien zoals de steken zich voordoen. 19e naald: 7 steken op een
hulpnaald voor het werk leggen, volgende 2 recht samenbreien, 1 recht, 2 averecht, 2 recht, meerder
uit het dwars draadje tussen de steken 2 verdraaid averecht, brei dan de 7 steken van de hulpnaald
als volgt: 2 recht, 2 averecht, 1 recht, 1 overhaling = 1 steek afhalen, 1 steek recht en de afgehaalde
steek overhalen. 20e naald: 2 averecht, *2 recht, 2 averecht, herhaal vanaf * 2x. Herhaal steeds de 1e
t/m 20e naald.
Minderingen: rechterkant: 1 averecht, 2 recht, 2 averecht, 1 recht, 1 overhaling = 1 recht afhalen, 1
recht breien en de afgehaalde steek overhalen. Linkerkant: 2 recht samenbreien, 1 recht, 2 averecht,
2 recht, 1 averecht.
Werkwijze:
Rugpand: Zet 44-46-48 steken op en brei 12 naalden boordsteek. Brei verder in gerstekorrelsteek.
Minder bij 12-13-14 cm hoogte voor de taille 3x1 steek aan beide kanten van elke 8e naald. Meerder
vanaf 29-31-33 cm hoogte 2x1 steek aan beide kanten van elke 8e naald en 1x1 steek aan beide
kanten van de volgende 6e naald. Kant bij 49-50-51 cm hoogte aan beide kanten 1x3 steken af voor
de armsgaten. Kant bij 67-69-71 cm hoogte voor de hals de middelste 12 steken af en brei beide
delen apart verder. Kant aan halskant nog 1x2 en 1x1 steken af in elke 2e naald. Kant bij 68-70-72 cm
hoogte voor de schouders 1-2-3x4 en 2-1-0x3 steken af in elke 2e naald.
Linkerkant voorpand: Zet 25-26-27 steken op en brei in de volgende indeling: maat 1: kantsteek, 1
averecht, 2 recht, *2 averecht, 2 recht herhaal vanaf * nog 4x, 1 averecht, maat 2: kantsteek, *2
averecht, 2 recht, herhaal vanaf * 5x, 1 averecht, maat 3: kantsteek, 1 recht, *2 averecht, 2 recht,
herhaal vanaf * 5x, 1 averecht. Laat na 12 naalden het werk rusten.
Rechterkant voorpand: Zet 25-26-27 steken op en brei in de volgende indeling: maat 1: 1 averecht, 2
recht, *2 averecht, 2 recht, herhaal vanaf * 4x, 1 averecht, kantsteek, maat 2: 1 averecht, *2 recht, 2
averecht, herhaal vanaf * 5x, kantsteek, maat 3: 1 averecht, *2 recht, 2 averecht, herhaal vanaf * 5x,
1 recht, kantsteek. Laat na 12 naalden het werk rusten.
Neem alle 50-52-54 steken op één naald en deel de steken als volgt in: kantsteek, 17-18-19 steken
gerstekorrelsteek, 14 steken kabel (de eerste kabelnaald in de 20e-12e-14e naald vanaf de opzet
maken, hierna om de 20 naalden kabelen), 17-18-19 steken gerstekorrelsteek, kantsteek. Minder en
meerder aan de zijnaden als bij het rugpand. Bij 42-43-44 cm hoogte (na een kabelnaald) het werk
splitsen voor de V-hals en over de 25-26-27 steken van de linkervoorkant verder breien. Minder voor

de hals 4x1 steek in elke 4e naald. Minder zoals boven omschreven. Minder voor het armsgat als bij
het rugpand. Kant bij 68-70-72 cm hoogte voor de schouder af als bij het rugpand en brei op de
overige 8 steken verder tot 81-83-85 cm hoogte. Laat deze steken rusten. Brei op de 25-26-27 steken
aan de rechterkant de linkervoorkant in spiegelbeeld. Maas de 2x8 steken netjes aan elkaar.
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Naai de halsbies in de achterhals. Neem langs de armsgaten
(niet op de afgekante steken) 36-38-40 steken op en brei 7 cm boordsteek. Kant in boordsteek af.
Sluit de zijnaden.

