Truitje
6-12-24 maanden
Benodigdheden:
Phildar Partner 3,5: 3 bol Blanc – 1 bol Billard – 1 bol Rouge
Breinaalden nr 3
5 knopen
Applicaties
Band Merry Christmas
Gebruikte steken:
Boordsteek 1 re- 1 av en Rechte tricotsteek
Beschrijving Rugpand:
Zet 73(79-89) steken op met Rouge en brei 2 cm boordsteek. Verder breien in rechte
tricotsteek met Blanc. Brei 7 naalden Blanc hierna 2 naalden rouge- * 14 naalden Blanc -2
naalden rouge* dit 4x herhalen hierna met Blanc doorbreien tot goede lengte. Op 14(1618)cm totale hoogte, voor de armsgaten aan weerszijde iedere 2e naald afk: 1 maal 3 st. – 1
maal 2 st. – en 3 maal 1 st. = 57(63-73) st.
Op 26(29-33) cm. totale hoogte , de middelste 15(17-21) st. afkanten en elk stuk apart verder
breien. Voor de halsopening 1 maal 6st. afkanten. Na 2 naalden . Op 27(30-34) cm totale
hoogte in 1 maal de 15(17-20) steken van de schouder afkante.
Linkervoorpand: Zet 37(40-45) steken op met Rouge en brei 2 cm boordsteek. Verder breien
in rechte tricotsteek met Blanc. Brei 7 naalden Blanc hierna 2 naalden rouge- * 14 naalden
Blanc -2 naalden rouge* dit 4x herhalen hierna met Blanc doorbreien tot goede lengte. Op
14(16-18)cm totale hoogte,rechts voor het armsgat afkanten zoals bij het rugpand = 29(3237) steken. Op 22(25-29) cm totalde hoogte voor de halsopening links iedere 2e naald
afkanten: 1 maal 6 – 1 maal 3 – 1 maal 2 – 2 maal 1 en 1 maal 1 steek na 4 naalden(1 maal 7 –
1 maal 3 – 1 maal 2 – 2 maal 1 – 1 maal 1 en na 4 nld (1 maal 7 steken 1 maal 3 – 2 maal 2 –
2 maal 1 – 1 maal 1 en na 4 nld). Op 27(30-34) cm totale hoogte, in 1 maal de 15(17-20) st.
van de schouder afkanten.
Rechtervoorpand: Hetzelfde maar in Spiegelbeeld breien
Mouwen:Zet 45949-53) st op met Rouge en brei 2 cm boordsteek. Verder breien in rechte
tricotsteek in Blanc. Brei 12 naalden Blanc – 2 naalden rouge hierna met blanv doorbreien tot
juiste hoogte. Meerder aan weerszijde: iedere 3e naald 13 maal 1 st.( iedere 4e naald 14 maal 1
steek – iedere 4e naald 17 maal 1 steek) = 71(77-87) steken. Op 16(19-22) cm totale hoogte
aan weerszijde afkanten iedere2e naald: 1 maal 3 – 1 maal 2 – 3 maal 1 st. De overgebleven
steken afkanten.
Afwerking: Sluit de schoudernaden. Halsbies neem 77(83-93) steken op met Rouge en brei 2
cm boordsteek. Afkanten.
Knoopsgatenbiezen: Neem 69(75-85) steken op met Billard en brei 2 cm boordsteek.
Afkanten. In een van de biezen, in het midden 5 knoopsgaten van 1 steek maken, het 1e op de
3 steken van een uiteinde, de volgende met een tussenruimte van afwisselend 14 en 15
steken.(16 st-afwisselend 18 en 19 steken) Naai de mouwen in. Sluit de mouw en zijnaden.
Naai de knopen aan en maak het vestje naar eigen idee af met maassteken - applicaties of
band.

