5106 – TRUI VAN SOFTFUN
Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46
Materiaal: Scheepjes Softfun ecru 5-6-6 bollen
Haaknaald: nr. 4, breinaalden nr. 3
Stekenverhouding: 4 ½ boogje en 10 toeren in patroonsteek gehaakt, zijn 10x10 cm. Controleer dit
en gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken: Patroonsteek: 1e toer: 5 lossen, 1 vaste op de 8e losse vanaf de haaknld., *5
lossen, 1 vaste op de 3e volgende losse, herhaal vanaf *. Alle volgende toeren: *5 lossen, 1 vaste in
het boogje, herhaal vanaf *, eindig met 1 vaste op de 3e losse van het laatste boogje. Picots: *1
vaste, 3 lossen, 1 vaste in de 3e losse vanaf de haaknld, herhaal vanaf *. Let op dat het randje glad
langs het werk ligt.
Boordsteek: afwisselend 1 st. recht en 1 st. averecht.
Werkwijze: Rugpand: Haak 73-79-85 lossen en haak hierop patroonsteek = 24-26-28 boogjes. Haak
bij 24-23-22 cm hoogte aan weerszijden 9 lossen erbij en haak over alle steken patroonsteek tot 50
cm totale hoogte. Hecht af.
Voorpand: Haak als het rugpand tot 26 cm hoogte. Splits het werk voor de split en haak beide delen
afzonderlijk verder tot 43 cm totale hoogte. Minder aan halszijde 1x2 boogjes en 2x1 boogje in elke
2e volgende toer. Haak tot dezelfde hoogte als het rugpand.
Afwerking: Neem aan de onderkant van het voorpand 100-110-120 st. op met breinld. nr. 3 en brei
10 cm boordsteek. Kant in boordsteek af. Brei onderaan het rugpand eenzelfde boord. Sluit de
schoudernaden. Haak langs de hals en split een toer picots, let op dat het randje glad langs het werk
ligt en let goede op de breedte en hoogte van de hals en split. Haak langs de mouwen 106-110-114
vasten. Haak nog 1 toer vasten en minder verdeeld tot 62-66-70 vasten, minder door 2 steken samen
af te haken. Haak nog een toer picots en hecht af. Sluit de mouw -en zijnaden.

