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Oversized trui met driekwart mouwen voor moeder en doch-
ter. Hoog huggehalte verzekerd. In gebroken wit met door-
lopende horizontale kleurbanden. Je breit ze zonder moeite 

in rechte tricotsteek. Plezier gegarandeerd. 

XS/S/M/L
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BO

afmetingen

•  Breinaalden nr 8 en 10

•  Haaknaald nr 9

•  Maasnaald

•  Wol: Mohair trend, Lang
Yarns, dikte 5-5,5 (zie tabel)

benodigdheden

proeflapje

Brei een proeflap van 15x15 cm in rechte tricotsteek met naalden nr 10 en 2 draden samen. 
Meet 10x10 cm op je proeflap: je telt 10 steken en 11 naalden. Brei met een dunnere naald, 
als je proeflap breder is en met een dikkere naald als je proeflap smaller is.

gebruikte steken

•  Italiaanse opzet: ben je een beginner, bekijk youtube filmpjes over Italiaans opzetten

•  Boordsteek 1/1: 1 steek averechts, 1 steek rechts, steeds herhalen. In de teruggaande
naald de steken breien zoals ze zich voordoen.

•  Rechte tricotsteek: 1 naald rechts, 1 naald averechts

matentabel

maat

EUR

UK 

BO (cm)

XS

32    34

4    6

76    80

S

36    38

8    10

84   88

M

40    42

12    14

92    96

L

44    46

16    18

100    104

Borstomtrek (BO): meet horizontaal op het breedste punt van de buste. 

maat

lengte (cm)

mouw (cm)

1/2 BO   (cm)

XS

48

30,5

55

S

49

31

59

M

50

31,5

63

L

51

32

67

1 bolletje wol van 25 gr heeft 75 m garen

maat

wit (kleur 0094)

donkerblauw (kleur 48)

lila (kleur 96)

rood (kleur 3)

lichtblauw (kleur 9)

XS

10 x 25 gr

1x 25 gr

1x 25 gr

1x 25 gr

1x 25 gr

M

12 x 25 gr

1x 25 gr

1x 25 gr

1x 25 gr

1x 25 gr

L

14 x25 gr

1x 25 gr

1x 25 gr

1x 25 gr

1x 25 gr

S

12 x 25 gr

1x 25 gr

1x 25 gr

1x 25 gr

1x 25 gr

Je kan een budgetvriendelijkere versie breien door 1 
draad Mila en 1 draad Alpaca Superlight samen te breien.
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werkbeschrijving

Zet 45/49/53/56 steken op met naalden nr 8 en 2 
draden samen in witte wol. Gebruik hiervoor de  
Italiaanse opzet of een gewone opzet. Brei 2 cm 
boordsteek 1/1. Begin met 1 steek averechts. 

1

Brei verder tricotsteek met naalden nr 10. Meer-
der in de eerste naald na de boord 10 steken, dit 
is ongeveer na elke 4 of 5 steken. Je hebt in totaal 
55/59/63/66 steken. Brei verder tot een hoogte van 
25/26/27/28 cm. Eindig met een naald averechts.

2

Zet vanaf hier steken bij voor de mouwen, telkens 
evenveel in het begin als op het einde van de naald. 
In het begin van de naald zet je breiend steken bij, 
op het einde van de naald zet je steken bij.

Zet 5/5/5/5 steken bij. Brei de naald averechts terug. 
Zet 7/7/7/7 steken bij. Brei de naald averechts terug. 
Zet 8/8/8/8 steken bij. Brei de naald averechts terug. 
Zet 11/11/12/13 steken bij. Brei de naald averechts 
terug. Je hebt nu 117/121/127/130 steken.

3

Rugpand

•  Breiend opzetten: Hou de naald met het werkstuk in de linkerhand, steek de rechternaald 
tussen de eerste 2 steken en brei een steek rechts. Schuif deze steek losjes op de linkernaald. 
Steek de rechternaald opnieuw tussen de eerste 2 steken, brei een steek rechts en schuif deze 
losjes op de linkernaald. Ga zo verder tot je het gewenste aantal steken hebt gemeerderd.

•  Steken bijzetten op het einde van de naald: Je neemt het werkstuk in de rechterhand en de 
werkdraad links. Vorm een lus met de werkdraad rond de vinger. Steek de breinaald onder 
beide draden en kom met de breinaald in de lus voor. Haal de vinger uit de lus en trek de 
steek aan. Herhaal deze bewerking tot je het gewenste aantal steken hebt bijgezet.

•  Schouders samen afkanten: Leg het voor- en rugpand met de goede kanten tegen elkaar. 
Hou ze in de linkerhand en neem er een 3de naald bij. Brei de 1ste st van het voorpand en 
de 1ste st van het rugpand samen met 1 steek rechts, brei op dezelfde manier de 2de steek. 
Haal de 1ste steek over de 2de. Herhaal deze handeling tot je het gewenste aantal steken 
hebt afgekant. 

•  Halve vaste: steek de haaknaald in een steek, sla de draad over de naald en trek hem door 
de steek en de lus op de haaknaald.

T

I P

Tel steeds het aantal 
naalden van het voor-  
en rugpand. Deze moeten 
gelijk zijn.

Start de gekleurde strepen op een hoogte van 
34/35/36/37 cm. Brei 2 naalden donkerblauw, 2 
naalden lila, 5 naalden rood en 3 naalden lichtblauw.

4

Brei verder met wit tot een hoogte van 48/49/50/51 cm. 
Eindig met een naald averechts. Laat de steken 
wachten tot het voorpand klaar is. 

5
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Haak halve vasten net onder de afgekante steken 
van de halslijn.

12

Naai de zijnaden en de mouwen dicht met een ma-
trassteek.

13

Duid het midden van de polsboord aan en leg de 
mouw open. Bevestig elke steek van de polsboord 
(onder de katoendraad) aan de mouw met een stik-
steek. Verwijder de katoendraad.  

11

Afwerking

Herhaal de voorgaande stappen voor het voorpand, 
maar brei tot een hoogte van 46/47/48/49 cm. Eindig 
met een naald averechts. 

6

Voorpand

Voor de hals kant je de middelste 17/17/17/18  
steken af.   

Brei de naald uit en brei averechts terug tot aan de 
hals. Keer het werk en kant 3 steken rechts af. Brei 
de naald rechts uit. Brei een naald averechts terug 
tot aan de hals.

7

Werk nu de andere kant van de hals af. Neem 2 nieuwe 
draden samen en kant 3 steken averechts af, brei de 
naald averechts uit. Keer je werk en brei de naald 
rechts tot aan de hals. Keer je werk en brei nog een 
naald averechts.

8

Kant 47/49/52/53 steken van de arm- en schou-
dernaden van het voor- en rugpand samen af. Kant 
23/23/23/24 steken van het rugpand af. Kant op-
nieuw 47/49/52/53 steken van de arm- en schouder-
naden van het voor- en rugpand samen af.

9

Polsboord

Zet 27 steken op met naalden nr 8 en 2 draden samen 
in witte wol. Begin met 1 steek averechts en brei 
2 cm boordsteek 1/1. Brei een averechtse naald in 
katoendraad op de goede kant van het werk en kant 
losjes af.

10


