
  



120 – TRUI VAN LUCA 

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 Luca grijs (02) 4-4-5 bollen, zwart (03) 3-4-4 bollen, breinaalden nr. 5/5 ½, 

breinaalden nr. 5 zonder knop. 

Stekenverhouding: 18 steken en 22 naalden in jacquardpatroon gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer 

dit en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

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

Jacquardpatroon: brei volgens teltekening. Elk ruitje is 1 steek breed en 1 steek hoog. De met een A 

aangegeven motieven en de met een X aangegeven steken inbreien met zwart. M = midden van 

panden en mouwen. Herhaal het patroon in de hoogte tot de aangegeven hoogte. 

Werkwijze: 

Rugpand: Zet 95-101-109 steken op met breinaalden nr. 5 en zwart en brei 8 naalden tricotsteek en 1 

naald recht op de verkeerde kant. Brei verder met grijs en breinaalden nr. 5 ½ het jacquardpatroon, 

begin bij A-B-C op de teltekening. Kant bij 56 cm hoogte voor de hals de middelste 29 steken af en 

brei beide kanten apart verder. Kant in de 2e volgende naald aan de halskant nog 10 steken af. Kant 

bij 58 cm hoogte de overige 23-26-30 steken voor de schouders af. 

Voorpand: Brei als het rugpand, maar kant bij 52 cm hoogte voor de hals de middelste 25 steken af 

en brei beide kanten apart verder. Kant aan de halskant in elke 2e naald nog 1x4, 1x3, 2x2 en 1x1 

steken af. Kant de overige 23-26-30 steken voor de schouders op dezelfde hoogte af als bij het 

rugpand. 

Mouwen: Zet 41 steken op met breinaalden nr. 5 en zwart en brei 8 naalden tricotsteek en 1 naald 

recht op de verkeerde kant. Brei verder met breinaalden nr. 5 ½ en grijs het jacquardpatroon, begin 

bij D op de teltekening. Meerder vanaf de ribbel voor de mouwwijdte 9-11-13x 1 steek aan beide 

kanten van elke 10e-8e-7e naald, = 59-63-67 steken. Kant bij 48 cm hoogte voor de mouwkop alle 

steken soepel af. 

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem met grijs en breinaalden nr. 5 zonder knop rond de hals 

112 steken op en brei 8 toeren tricotsteek. Brei op beide schouders in elke 2e toer 2 steken recht 

samen. Brei hierna met zwart 9 toeren tricotsteek, hierbij 4x in elke 2e toer op de schouders 1 steek 

meerderen. Kant af. Sla het boord op de 1e zwarte toer naar binnen en zoom rekbaar tegen. Zet de 

mouwen aan, het midden van de mouw komt tegen de schoudernaad. Sluit de mouw- en zijnaden. 

Sla de onderkanten van de panden en mouwen op de ribbel naar binnen en zoom rekbaar tegen. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


