Moeilijkheidsgraad: moeilijk
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Materiaal:

 ca. 400 (500 - 600) g wol Nizza groen
 rondbreinaalden 3,0 - 4,0

Grootte:

 36/38 (40/42 - 44/46) *

* Afwijkende details voor de grotere maten staan tussen haakjes

Patroon:
Tricotsteek: heenrij: re s., terugrij: av. s.
Averechte tricotsteek: heenrij: av. s., terugrij: re s.
Ribbelsteek: heen- en terugrij: re s
Kantsteken: bij het einde van de rij re breien, bij het begin van de rij zoals bij re
breien afk.

Proeflapje: (tricotsteek)
24 s. x 32 R = 10 x 10 cm

Werkwijze:
Knutselidee

Nr. 104.572 – Lichte zomertrui

Rugdeel:
 114 (124 - 134) steken plus 2 kantsteken en 3 rijen ribbelsteek breien, beginnen met een terugrij.

Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com
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Vervolgens in de volgende stekenopdeling verder recht omhoog breien
(heenrij) kantsteek, 48 (52 - 56) steken tricotsteek, 66 (72 - 78) steken
averechte tricotsteek, kantsteek. Hierbij voor het schuine verloop, in elke
rij weer 1 steek tricotsteek meer en 1 steek averechte tricotsteek minder
breien, tot de schoudernaad bereikt is.

Gelijktijdig voor de aangesneden armen bij 28 (31 - 34) cm (= 89 (99 - 109)
rijen) totale hoogte aan weerskanten in elke 2e rij 11 x 2 steken, 8 x 3 steken, 3 x 6 steken, 1 x 8 (10 - 10) steken en 1 x 15 steken nieuw erbij opzetten (= 290 (304 - 314) steken).

Nu voor de armen in de volgende opdeling verder recht omhoog breien:
(= heenrij)
Kantsteek, 2 steken ribbelsteek, 12 steken averechte tricotsteek, 260 (274
- 284) steken volgens patroon tricotsteek c.q. averechte tricotsteek breien,
hierbij de afschuining voortzetten, 12 steken tricotsteek, 2 steken ribbelsteek, kantsteek.
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Zoals het rugdeel werken, zodat bij de schouder- en armnaden een rechte
en een averechte stekenzijde bij elkaar komen. De halsuitsnede al bij 51 (55
- 59) cm (= 163 (175-189) rijen) totaalhoogte werken. Hiervoor de middelste
46 steken afkanten en beide zijden apart eindigen.

Voor de binnenste ronding bij de halsuitsnede in elke 2e rij nog 3 (5 - 5) x
2 steken en 2 (1 - 1) x 1 steek afkanten. Bij 55 (59 - 63) cm totale hoogte
(= 175 (189 - 201) rijen) in de volgende heenrij de overige 114 (118 - 123)
schouder-arm-steken recht afkanten, hierbij de steken breien, zoals ze
verschijnen.
De 2e zijde in spiegelbeeld eindigen.

Voltooien:
Een arm- en schoudernaad sluiten. Uit de hals uitsnede ca. 124 (136 -136)
steken openlaten en 5 rijen ribbelsteek breien, begin met 1 terugrij. Daarna alle steken afkanten, hierbij rechte steken breien. De andere arm- en
schoudernaad alsook de zijde- en armnaden vlak sluiten.

Bij een totale hoogte van 53 (57 - 61) cm (= 169 (183 - 195) rijen) voor de
halsuitsnede de middelste 52 steken afkanten en beide zijden gescheiden
eindigen.

Afkortingen:
Voor de binnenste ronding bij de halsuitsnede in elke 2e rij nog 1 (2 - 2)
x 3 steken en 1 x 2 steken afkanten. Bij 55 (59 - 63) cm totale hoogte (=
175 (189 - 201) rijen) in de volgende heenrij de overige 114 (118 - 123)
schouder-arm-steken recht afkanten, hierbij de steken breien, zoals ze
verschijnen.

R = rij/rijen, re = rechts, av. = averecht, s. = steek/steken, RM = kantsteek/
kantsteken, afk. = afkanten

Knutselidee beschikbaar gesteld door:

De 2e zijde in spiegelbeeld eindigen.
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