2 Trui met korte mouwen
Maat S / M - L

Modelmaten:

Bovenwijdte
Lengte

88/102 cm
52/54 cm

Materiaal: LANGYARNS BLOOM (katoen, viscose, linnen) 300/450 g = 2/3 bollen rood-oranje
1010.0060. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3 en 3½. 1 korte rondbrnld Nr 3. 1 haaknld Nr 4.

Patroon I:

Nldn Nr 3: 1 kst, * 1 av st, 2 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen
met 1 kst. In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen (= 2 r st, 2 av st).

Patroon II:

Nldn Nr 3½: ajourpatroon, aantal st deelbaar door 3 + 2 kst: 1ste nld
goede kant: 1 kst, * 2 st r samenbr, 1 omslag, 1 r st *, van * tot * blijven
herh, eindigen met 1 kst. 2de, 4de, 6de en 8ste nld av kant: alle st r en
omslagen av br. 3de nld: r. 5de nld: 1 kst, * 1 r st, 1 omslag, 1 overhaling
(1 st afh, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen) *, van *
tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. 7de nld: r. De 1ste tot 8ste nld
blijven herh.

Haakpatroon:

Nldn Nr 4: v.

Tip: na de mind van de armsgaten in het overeenstemmend pat verder br, bij het begin en op het
einde van de nld de st die niet in pat kunnen meegebreid worden in r tricot br en enkel een
omslag maken als er een mind bij hoort.

Proeflapje:

Patroon II, Nldn Nr 3½:
21 st = 10 cm breed
34 nldn = 10 cm hoog
Haakpatroon, Nld Nr 4:
21 st = 10 cm breed
23 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 126/150 st opz met nldn Nr 3. In pat I br. Op 5 cm van de opzet 1 nld av op de av
kant br, hierbij verdeeld 31/40 st mind = 95/110 st. Aansluitend met nldn Nr 3½ in pat II verder
br. Armsgat: op 31 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz elke 2de nld 2x/3x2 st en
8x/8x1 st afk = 71/82 st (zie tip). Schouders: op 19/21 cm armsgathoogte aan weersz elke 2de
nld 3x4 st + 1x5 / 4x5 st afk. Hals: tegelijk met begin schouders de middelste 31/36 st afk en
aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x2 st en 1x1 st afk.

Voorpand: als het rugpand br. Hals: op 43/44 cm van de opzet de middelste 15/20 st afk en
aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x3 st, 2x2 st, 2x1 st en elke 4de nld nog 2x1 st afk. De
schouders op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

Mouwen (gehaakt): 63/71 l + 1 l om te keren hak met haaknld Nr 4. In haakpatroon hak. 1 rij v
hak, aansluitend voor de mouwkop elke 2de rij telkens aan weersz 3 st niet hak. Op ca 7/8 cm
mouwkophoogte met 18/20 st beëindigen.

Afwerking: naden sluiten. Halsboord: met de rondbrnld ca 108/120 st opnemen (voorpand =
60/68 st, rugpand = 48/52 st). In pat I rondbr. Op ca 2,5 cm boordhoogte alle st soepel in het
overeenstemmend pat afk. Mouwboorden: met de rondbrnld uit de armsgatranden telkens
80/88 st opnemen. In pat I rondbr. Op ca 1 cm boordhoogte alle st soepel in het
overeenstemmend pat afk. De mouwen onder de boordjes inzetten.

