4005 - DAMESTRUI VAN MUNDO
Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46.
Materiaal: Scheepjes Mundo paars (10) 1 bol.
Naalden: Nummer 7.
Stekenverhouding: 11 steken en 18 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10 x 10 cm. Controleer dit en
gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Tricotsteek: Recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.
Kabel over 12 steken: 1e naald (goede kant): Recht. 2e en alle even naalden: Averecht. 3e naald: Zet
4 steken op een hulpnaald voor het werk, brei de volgende 4 steken recht, dan de 4 steken van de
hulpnaald recht breien, 4 recht. 5e en 7e naald: Recht. 9e naald: 4 recht, zet 4 steken op een
hulpnaald achter het werk, brei de volgende 4 steken recht, dan de 4 steken van de hulpnaald recht
breien. 11e naald: Recht. Herhaal deze 12 naalden.
Werkwijze: De gehele trui wordt in twee delen overdwars gebreid.
Voorpand & mouwen: Zet 58 steken op en brei een tricotsteek. Kant bij 30–32–34 cm hoogte voor de
hals aan de rechterkant 2 x 1 steken af in elke 2e naald en 2 x 1 steken in elke 4e naald. Zet op 51½–
53½–55½ cm hoogte aan halskant 2 x 1 in elke 4e naald en 2 x 1 steken in elke 2e naald op de
naalden erbij en brei verder tot 88–92–96 cm hoogte. Kant af.
Rugpand & mouwen: Zet 58 steken op en brei als het voorpand. Kant op 30–32–34 cm hoog voor de
hals aan de linkerkant 2 x 1 steken af in elke 4e naald. Zet op 54–56–58 cm hoogte aan halskant 2 x 1
steken op de naald erbij in elke 2e naald. Brei tot dezelfde hoogte als het voorpand.
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Naai aan weerskanten van de middelste 44–48–52 cm, aan de
binnenkant, het voor- en rugpand aan elkaar, de bovenste 20–21–22 cm open laten voor de
armsgaten. De mouwen blijven aan de onderkanten open. Zet voor de halsbies 11 steken op en brei
62 cm tricotsteek. Naai de uiteinden aan elkaar en naai de bies in de halsopening. De bies moet naar
binnen toe omrollen, de tricotkant buiten. Zet voor de onderkant 11 steken op en brei 88–96–104 cm
tricotsteek. Naai de bies rondom de onderkant van de trui, ook deze bies omrollen naar binnen. Zet
voor een kabel 13 steken op en brei 104 cm kabel, één steek is voor het vastnaaien aan de mouwen.
Let op dat bij de kabel voor de andere mouw de steek voor het vastnaaien aan de andere kant komt.
Naai de kabels aan de mouwen.

