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MATERIAAL
Schachenmayr Merino Extrafi ne 120, bolletje van 50 g
ca. 50 g = 120 m
kl 00103 (leinen)   5, 5, 6, 6, 7 bolletjes   
kl 00126 (gold meliert)  2, 3, 3, 3, 4 bolletjes
kl 00129 (rose pink)   2, 2, 2, 3, 3 bolletjes   
De etiketten controleren, alleen bolletjes van dezelfde kleur-
partij gebruiken (de kleurnamen staan op het etiket).
De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon verschil-
len.

1 rondbreinld 4,0 mm, 40 cm en 80 cm lang
1 setje breinld zonder knop 4,0 mm
1 haaknld 4,0 mm
2 stekenhouders
4 markeerringen (= MM)
1 borduurnaald

PROEFLAPJE
Tricotsteek met nld 4,0 mm: 
22 s en 30 t = 10 x 10 cm

BASISTECHNIEKEN
Steken opzetten: 
Met een contrastkleurige draad en de haaknaald losjes los-
sen haken, daarbij 10 s meer haken dan je eigenlijk nodig 
hebt. Aan het einde een knoopje in de draad leggen.
Aan de achterkant van de ketting ls bij de dwarsliggende 
stekenlussen met het garen voor het project het aantal ste-
ken opnemen.
Als het breiwerk klaar is, de provisorische steken aan het 
begin uithalen. Hiervoor eerst het knoopje loshalen, dan de 
lossen steek voor steek uithalen, tegelijkertijd de steken 
één voor één met een breinaald opnemen.

Tricotsteek:
In toeren: alle s recht breien.

Gerstekorrel: 
In toeren: 
1e t: 1 s recht, 1 s av afwisselend breien.
2e t: 1 s av, 1 s recht afwisselend breien, 
De 1e en 2e t herhalen.

Meerderingen: 
1 s naar links meerderen: het dwarsdraadje tussen 2 s van 
voren op de linkernld leggen en recht gedraaid breien.
1 s naar rechts meerderen: het dwarsdraadje tussen 2 
s van achteren op de linkernld leggen en recht gedraaid 
breien.

INSTRUCTIES
De gegevens voor alle maten staan van klein naar groot in 
verschillende kleuren achter elkaar, gescheiden door 
streepjes. Als er slechts 1 getal staat, dan geldt dit voor alle 
maten.

TIP: de trui wordt van boven naar onderen aan één stuk in 
toeren zonder naden gebreid, het bovenste deel vormt de 
raglanpas en de mouwen, daarna worden het voor- en 
achterpand in toeren gebreid; tot slot de mouwen in toe-
ren breien.
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MAAT XS S M L XL

32/34 36/38 40/42 44/46 48/50

achter- en voorpand

onderbreedte 48 52 56 60 64

lengte tot armsgat 27 28 29 30 31

breedte armsgat 1 2 3 4 5

breedte raglan 13 14 14,5 15 16

hoogte raglan 20 21 22 23 24

halsbreedte 20 20 21 22 22

totale lengte 47 49 51 53 55

mouw

onderbreedte 19 20 21 22 23

lengte tot raglanrand 44 44 44 44 44

bovenbreedte 32 34 36 39 42

hoogte raglan 20 21 22 23 24

totale lengte 64 65 66 67 68

getallen = cm
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Raglanpas
Met de korte rondbreinld met Leinen met een provisori-
sche opzet 128/128/132/136/136 s opzetten en in het 
rond sluiten. Bij het begin van de toer een markeerring 
vastzetten en 1 toer recht breien.
Dan de s voor de raglanpas indelen, bij de markeer-
ring aan het begin van de toer beginnen: achterpand 
44/44/46/48/48 s, rechter mouw 20 s, voorpand 
44/44/46/48/48 s, linker mouw 20 s, daartussen een mar-
keerring vastzetten. 
In het volgende deel steeds 1 s vóór en 1 s na de markeer-
ring recht breien = lijn met meerderingen. 
Tegelijkertijd de meerderingen als volgt uitvoeren: 
1 s naar rechts meerderen, 2 s recht (= lijn met meerde-
ringen), 1 s naar links meerderen.
Alle andere s in tricotsteek breien.
1e t met meerderingen: bij alle 4 lijnen bij de meerde-
ringen als volgt 2 s meerderen = in totaal 8 s gemeerderd 
(= 46/46/48/50/50 s voor voor- en achterpand, 22 s per 
mouw) = in totaal 136/136/140/144/144 s. 
Deze meerderingen in elke 2e t nog 8x/6x/5x/6x/2x 
herhalen, eventueel met de lange rondbreinld ver-
der breien (= 62/58/58/62/54 s voor voor- en ach-
terpand en 38/34/32/34/26 s per mouw) = in totaal 
200/184/180/192/160 s.
Dan bij het voor- en achterpand net als tevoren in elke 
2e t nog 20x/24x/27x/27x/33x meerderen (= 102/106/ 
112/116/120 s), tegelijkertijd bij de mouwen afwisselend in 
elke 4e t en in elke 2e t nog 7x/8x/9x/9x/11x meerderen (= 
66/66/68/70/70 s) = in totaal 336/344/360/372/380 s.
Na 60/62/66/70/72 t (= ca. 20/21/22/23/24 cm) is het 
einde van de raglanpas bereikt.

Achter- en voorpand
In de volgende toer de 66/66/68/70/70 s van de rechter 
resp. linker mouw op een stekenhouder leggen. 
Dan als volgt verder breien:
Voor het achterpand 102/106/112/116/120 s breien, 
voor het armsgat 4/8/12/16/22 s erbij opzetten, voor het 
voorpand 102/106/112/116/120 s breien, voor de armsga-
ten 4/8/12/16/22 s extra opzetten en in het rond sluiten 
(= 106/114/124/132/142 s voor voor- en achterpand) = in 
totaal 212/228/248/264/284 s. 
Het begin van de toer in het midden van de extra opgezet-
te s met een MM aangeven.
Nu in tricotsteek met Leinen 22 t (= ca. 7 cm), met Gold 36 
t (= ca. 12 cm) en met Rose Pink 12/14/18/20/24 t (= ca. 
4/5/6/7/8 cm) breien.
Voor het boordje met Rose pink nog 12 t (= ca. 4 cm) in 
gerstekorrel breien, dan alle s losjes afkanten, daarbij alle s 
recht breien.
Totale lengte = 47/49/51/53/55 cm.

Mouwen
Met de breinld zonder knop 66/66/68/70/70 s van een 
mouw opnemen en voor het armsgat 4/8/12/16/22 s er-
bij opzetten en in het rond sluiten = 70/74/80/86/92 s. Met 
een markeerring in het midden van de extra opgezette ste-
ken het begin van de toer aangeven.
Nu in tricotsteek met Leinen 22 t (= ca. 7 cm), met Gold 36 
t (= ca. 12 cm) en met Rose Pink 66 t (= ca. 22 cm) breien.
Tegelijkertijd na 8/6/6/6/4 t vanaf de extra opgezette s 
voor de mouw voor de schuine zijranden met de minderin-
gen beginnen, hiervoor aan het begin van de toer 1 s recht 
breien en de volgende 2 s recht samenbreien, tot 3 s vóór 
het einde van de t breien, dan 2 s recht overgehaald sa-
menbreien (1 s recht afhalen, 1 s recht breien en de afge-
haalde s overhalen), 1 s recht.
Deze minderingen in elke 8e/6e/6e/6e/4e t 11x/0x/ 
8x/16e/2x en in elke 10e/8e/8e/8e/6e t nog 2x/14x/8x/ 
2x/18x herhalen = 42/44/46/48/50 s.
Na 124 t (= ca. 41 cm) vanaf het armsgat met Rose pink in 
gerstekorrel nog 9 t (ca. 3 cm) breien, dan alle s losjes af-
kanten, daarbij alle s recht breien.
Totale lengte = 64/65/66/67/68 cm.
De 2e mouw op dezelfde manier br.

AFWERKING
Deel spannen, vochtig maken en laten drogen.
De naden bij de armsgaten sluiten.

Halsbies
De provisorische opzet uithalen, daarbij de 128/128/ 
132/136/136 s met de korte rondbreinld opnemen en in 
het rond sluiten. Met Leinen 2 s gerstekorrel breien.
In de 3e t bij de lijnen voor de meerderingen volgens het 
patroon 3 s recht resp. av samenbreien = 120/120/124/ 
128/128 s. 
Nog 4 t gerstekorrel breien. In de volgende t alle s afkanten, 
daarbij alle s recht breien.

Met de borduurnaald alle draden instoppen.

AFKORTINGEN
av = averecht
br = breien
herh = herhalen
s = steek (steken)
nld  = naald(en)
t = toer(en)
heeng  = heengaand
terugg = teruggaand
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mouw
achter- en 
voorpand

Schema (maten in cm)
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