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Kim
trui met strepen

Design: Quail Studio

breien

easy

V.1/BW/KM

MAAT 86 92 98
leeftijd (maanden) 12 – 18 18 – 24 24 – 36

Achterpand en voorpand 

onderbreedte  30 31 32

lengte tot raglanrand 21 22,5 24

breedte raglanrand 9 9,5 10

hoogte raglanrand 13 13,5 14

halsbreedte 12 12 12

diepte halsrand voorpand 5 5 5

totale lengte 34 36 38

Mouwen

onderbreedte 18 18 18

bovenbreedte 23 24 25

lengte tot raglanrand 22 24 26

totale lengte 35 37,5 40

alle maten in cm

MATERIAAL
Schachenmayr Catania, bolletje van 50 g
ca. 50 g ≈ 125 m
kl 00164 (jeans) 4, 4, 5
kl 01005 (natur) 1 bolletjes
De etiketten controleren, alleen bolletjes met hetzelfde 
kleurnummer gebruiken.
De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon verschil-
len.

1 rondbreinld 3,5 mm, 60 cm lang
1 setje breinld zonder knop 3,5 mm
4 stekenhouders
1 borduurnaald

PROEFLAPJE
Tricotsteek:
24 s en 34 nld = 10 x 10 cm

BASISTECHNIEKEN
Ribbels:
In heeng en terugg nld: heeng nld en terugg nld recht 
breien.
In toeren:
1e toer: alle s recht breien.
2e toer: alle s av breien.
De 1e en 2e t herhalen.

Tricotsteek:
Heeng nld: recht; terugg nld: av.

1 s zichtbaar minderen:
Heeng nld: aan het einde van de nld: tot 5 s vóór het einde 
van de nld breien, 2 s recht samenbreien, 2 s recht breien, 
kants.
Heeng nld: aan het begin van de nld: kants, 2 s recht, 2 s 
recht overgehaald samenbreien (1 s recht afhalen, 1 s recht 
breien en de afgehaalde s overhalen) en de nld afbreien.

VOLGORDE KLEUREN
Voor achter- en voorpand:
 2 nld Natur, 2 nld Jeans, vanaf  6x, 2 nld Natur =  26 nld 
(= ca. 7,5 cm).
Voor de mouwen:
 2 nld Jeans, 2 nld Natur, vanaf  5x = 20 nld (= ca. 6 cm).

INSTRUCTIES
Achterpand
74/76/78 s opzetten en 9 nld (= ca. 2,5 cm) ribbels breien.
Dan in tricotsteek verder breien, daarbij volgens de volgor-
de van kleuren breien.
Na 26 nld (= ca. 7,5 cm) met Jeans verder breien.
Na 21/22,5/24 cm voor de raglanranden aan weerszijden 
1x 2 s afkanten, dan in de volgende 4e nld 1x 1 s en in elke 
2e nld 19x/20x/21x 1 s zichtbaar minderen.
Na 44/46/48 nld (= ca. 13/13,5/14 cm) vanaf het begin van 
de raglanrand de resterende 30 s op een hulpnld leggen.
Totale lengte = ca. 34/36/38 cm.

Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze instructies op onze website.
© Copyright MEZ GmbH, 2020.
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Schema (getallen in cm)

achter- en 
voorpand

mouw

Voorpand
Net als het achterpand breien, maar met een lagere hal-
srand.
Na 26/28/30 nld vanaf het begin van de raglanrand de mid-
delste 12 s op een hulpnld leggen en beide kanten apart 
verder breien. Voor de ronde halsrand aan weerszijden 1x 1 
s en in elke 2e nld 8x 1 s zichtbaar minderen. Totale lengte 
= ca. 34/36/38 cm. 

Mouwen
46 s opzetten 9 nld (= ca. 2,5 cm) ribbels breien.
Dan in tricotsteek verder breien, daarbij in de aangegeven 
volgorde van kleuren breien.
Na 20 nld (= ca. 6 cm) met Jeans verder breien, daarbij voor 
de schuine randen aan weersz in de 1e nld 1x 1 s, dan in elke 
8e nld 4x 1 s en in elke 6e nld 1x/2x/3x 1 s meerderen 
= 58/60/62 s.
Na 22/24/26 cm vanaf de opzet voor de raglanranden aan 
weerszijden 1x 2 s afkanten, dan in de volgende 4e nld 1x 1 s 
en in elke 2e nld 19x/20x/21x 1 s zichtbaar minderen. Na 
44/46/48 nld (= ca. 13/13,5/14 cm) vanaf het begin van de 
raglanrand de resterende 14 s op een hulpnld leggen.
Totale lengte = ca. 35/37,5/40 cm. 

De 2e mouw op dezelfde manier breien. 

AFWERKING
Deel spannen, vochtig maken en laten drogen. De raglan-
naden, dan de mouwnaden en zijnaden sluiten.

Kraagbies
Met de breinld zonder knop de ronde halsrand van het 
voorpand elk 14 s opnemen, daartussen de 12 s van de 
hulpnld opnemen, dan steeds de 14 s van de mouw en 
daartussen de 30 s van de achterste halsrand opnemen 
= 98 s.
Dan 10 t ribbels breien en in de volgende t alle s losjes 
afkanten.

De draden instoppen.

AFKORTINGEN
av  = averecht
heeng  = heengaand
nld = naald(en)
s  =  steek (steken)
terugg  = teruggaand

Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze instructies op onze website.
© Copyright MEZ GmbH, 2020.
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