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SNOW TRUI
Ze dwarrelen naar beneden als sneeuwvlokjes, de fluoroze
stipjes op deze trui. Fleur de laatste wintermaanden op
met dit heerlijke breiwerkje.
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Wij gebruikten Cool Wool
Off White (590) en
Fluo Roze (594)
van Lana Grossa.
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BENODIGDHEDEN

MODEL
Maat 98 - 104 - 110 - 116 - 122 - 128 - 134 - 140 - 146

•
•
•
•
•
•

Breinaalden nr. 3 en 3,5
Wachtnaald nr. 3,5
Haakpen nr. 3,5
Maasnaald met stompe punt
Hulpdraad in contrasterende kleur
Woldikte: 3,5 - 5

Maat

98-110

116-128

134-146

Kleur A (wit)

300 gr

350 gr

400 gr

Kleur B (roze)

50 gr

50 gr

50 gr

1 bolletje van 50 gr bevat in dit geval 120 m.

GEBRUIKTE STEKEN
Tricotsteek: 1 nld alle st r breien, 1 nld alle st av breien, steeds
herhalen.
Boordsteek 1/1: 1 st r, 1 st av, steeds herhalen.

AFMETINGEN

Geïllustreerde info over brei- en haaksteken vind je op
www.lamaisonvictor.com

• VOORPAND EN RUGPAND •
12 - 13 - 13 - 13 - 14 - 14 - 14 - 14 - 15 cm

PROEFLAP

29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 cm

Maak eerst een proeflap van 10x10 cm in tricotsteek. Gebruik naalden nr. 3,5. Zet 24 steken op een naald en brei 35 naalden. Is je lapje
breder geworden dan 10 cm, gebruik dan een dunnere naald. Is je
lapje smaller geworden, gebruik dan een dikkere naald om de juiste
maat te verkrijgen.
4 cm

19 - 21 - 24 - 27 - 29 32 - 34 - 37 - 39 cm

25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 35 - 37 - 39 - 41 cm

4 cm

9 - 9 - 9,5 - 10 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 cm

4 cm

15,5 - 17 - 18 - 18 - 19,5 20,5 - 22 - 23 - 24,5 cm

mouw

WERKBESCHRIJVING

30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 cm

12 - 13 - 13 - 13 - 14 - 14 - 14 - 14 - 15 cm

• RUGPAND •

Voor- en rugpand

- 11,5 - 12 cm

29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 cm

4 cm

19 - 21 - 24 - 27 - 29 32 - 34 - 37 - 39 cm

25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 35 - 37 - 39 - 41 cm

4 cm

• MOUW •

4 cm

15,5 - 17 - 18 - 18 - 19,5 20,5 - 22 - 23 - 24,5 cm

30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 cm

Voor- en rugpand
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mouw

1 Zet 71 st (98), 75 st (104), 77 st (110), 79 st (116), 81 st (122),
83 st (128), 87 st (134), 89 st (140), 93 st (146) op met naalden nr. 3.
Brei 16 nld in boordsteek 1/1.
2 Brei vanaf hier verder met naalden 3,5 in tricotsteek. Eindig
bij een totale hoogte van 34 cm (98), 36 cm (104), 38 cm (110),
40 cm (116), 42 cm (122), 44 cm (128), 46 cm (134), 48 cm (140),
50 cm (146).
3 Brei 5 nld in boordsteek 1/1 voor alle maten.

27

4 Begin vanaf de 6de nld aan de rechterschouder:
Brei 25 st (98), 25 st (104), 25 st (110), 27 st (116), 27 st (122),
29 st (128), 29 st (134), 31 st (140), 31 st (146). Keer om en brei terug.
Brei 24 st (98), 24 st (104), 24 st (110), 26 st (116), 26 st (122),
28 st (128), 28 st (134), 30 st (140), 30 st (146). Keer om en brei terug.
Brei 23 st (98), 23 st (104), 23 st (110), 25 st (116), 25 st (122),
27 st (128), 27 st (134), 29 st (140), 29 st (146). Keer om en brei terug.
Brei 22 st (98), 22 st (104), 25 st (110), 24 st (116), 24 st (122),
26 st (128), 26 st (134), 28 st (140), 28 st (146). Keer om en brei terug.
Brei verder de overige st van de nld.

5 Herhaal stap 4 voor de linkerschouder.
6 Kant soepel af met dubbele draad!

• VOORPAND •
7 Herhaal alle stappen van het rugpand.

• MOUW •
8 Zet 37 st (98), 41 st (104), 43 st (110), 43 st (116), 47 st (122),
49 st (128), 53 st (134), 55 st (140), 55 st (146) op met naalden nr. 3.
Brei 16 nld in boordsteek 1/1.
9 Brei vanaf hier verder met naalden 3,5 en in tricotsteek. Meerder
in de 1ste nld na de boord 1 st aan beide zijden. Meerder daarna na
elke 4 de nld (98-104-110), 6de nld (116, 122, 128), 8ste nld (134, 140),
10 de nld (146).
Eindig bij een totale hoogte van 23 cm (98), 26 cm (104),
28 cm (110), 31 cm (116), 33 cm (122), 36 cm (128), 38 cm (134),
41 cm (140), 43 cm (146). Kant soepel af.

• AFWERKEN •
❿ Sluit de schoudernaden door met een haaknaald langs de binnenkant vasten te haken. Neem daarbij telkens de binnenste lussen
van de afkantsteken op.
⓫ Naai de mouwkoppen in de armuitsnijdingen met een
maasnaald. Laat de zij- en onderarmnaden nog open.
⓬ Borduur op voorpand, rugpand en mouwen de sneeuwvlokjes
in contrastkleur. Gebruik daarvoor de maasnaald. Laat je inspireren
door de foto. Onderaan zijn er weinig sneeuwvlokjes, naar boven
toe steeds meer.
⓭ Sluit nu de zijnaden en de mouwnaden met de matrassteek.
⓮ Pers lichtjes onder een vochtige doek. Laat een nachtje rusten.

Klaar!
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