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5626 Damestrui van Roma Big Rainbow / Felina
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 Roma Big Rainbow of Felina donkerrood (10) 4-5-5 bollen, breinaalden en
rondbreinaald nr. 9/10.
Stekenverhouding: 9 steken en 12 naalden in tricotsteek, 9 steken en 15 naalden in ribbelsteek
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.
Ribbelsteek in het rond: *2 toeren averecht, 2 toeren recht, herhaal vanaf *.
Werkwijze:
Rugpand: Zet 42-46-48 steken op en brei 6 cm boordsteek en verder in tricotsteek. Kant bij 37 cm
hoogte voor de raglan aan beide kanten 2 steken af. Kant hierna nog aan beide kanten van
elke volgende 2e naald af: voor maat 36/38: 2x1 steken, voor maat 40/42: 1x2 en 1x1 steken en voor
maat 44/46: 1x2 en 2x1 steken. Kant bij 42-43-44 cm hoogte de overige steken af.
Voorpand: Brei als het rugpand. Minder voor de raglan als bij het voorpand. Kant bij 37-38-39 cm
hoogte voor de hals de middelste 14-16-16 steken af en brei beide kanten apart verder. Kant aan de
halskant nog 2x5 steken af in elke 2e volgende naald.
Mouwen: Zet 20-20-22 steken op en brei 6 cm boordsteek en verder in tricotsteek. Meerder vanaf
het boord voor de mouwwijdte 6-7-7x1 steek aan beide kanten van elke 7e-6e-6e naald. Minder bij
48 cm hoogte voor de raglan als bij de panden. Kant bij 53-54-55 cm hoogte de overige 24 steken af.
Afwerking: Sluit de raglan-, mouw- en zijnaden. Neem met de rondbreinaald rondom de hals
verdeeld 118-122-122 steken op en brei ribbelsteek in het rond. Minder verdeeld over elke volgende
4e toer als volgt: voor maat 36/38: 1x10 en 6x12 steken, voor de maten 40/42 en 44/46: 5x12 en
2x13 steken. Brei hierna over de laatste 36 steken nog 6 toeren boordsteek en kant daarna soepel in
boordsteek af.

