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26 februari 2018

QRED-DESIGN
Dwarsgebreide “Cozy” Coltrui
Voor- en achterpand met kol worden dwars gebreid in tricotsteek.
De minderingen voor de voorhals zijn zichtbaar. De zijkant heeft splitjes van 5cm.
De mouwen worden direct aan voor- en rugpand gebreid, van boven naar onderkant
boord. Lengte van de trui is ruim over je billen.

GEBRUIKT GAREN
700 (700, 800) gram Juniper Moon Farm - Herriot
Great 100% Alpaca (pure extrafine baby alpaca)
Knittingfever.com

KLEUR
Linnen - 102

STEEKVERHOUDING
15st en 18nld gebreid in tricotsteek,
op nld. 5,5cm = 10 x 10 cm
Gebruik indien nodig andere maat naalden.

GEBRUIKTE STEKEN
Boordsteek: 1r, 1av
Rechte tricotsteek: recht aan de goede kant van
het werk en averecht in de teruggaande naald.

MATEN
36/38 (BW = 84 - 88 cm), 40/42 (BW = 92 - 96 cm),
44/46 (BW = 100 104 cm)

MATEN VAN HET BREIWERK
36/38 (BW = 84 - 88 cm), 40/42 (BW = 92 - 96 cm),
44/46 (BW = 100 104 cm)
Verschillen in maten staat tussen haakjes vermeld

AFKORTINGEN
nld = naald
st = steek
r = recht
av = averecht
Kantsteek = de eerste st afhalen
2st gedraaid r sambr = haal 2 steken na
elkaar av af, zet ze weer op de
linkernaald en brei ze recht samen.
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ACHTERPAND
Zet 34 (35, 36)st op. Brei tricotsteek.
Meerder aan de goede kant aan het einde van de volgende nld 6 x 10st (= 94, 95, 96 st)
De laatste 10st in boordsteek breien, teruggaande nld: (1r, 1av, 1r, 1av, 1r, 1av, 1r, 1av, 1r,
1av) (= split) Brei aan de onderkant de eerste steek als kantsteek.
Na 4 nld over alleen de laatste 4st boordsteek blijven breien (= de onder boord
achterpand)
Voor de schouder:
Meerder aan het einde van de heengaande naalden (goede kant van het werk) 12 x 1st.
(106 st = 70 cm, 107 st = 71 cm, 109 st = 72 cm )
Verder breien tot de hoogte 20 (21,5, 23) cm bedraagt vanaf de opzet naald.
Nu aan het einde van de teruggaande nld 17st (voor de col) opzetten. (= 123, 124, 126 st)
Brei over de eerste 4st boordsteek: 1kantsteek, 1st av, 1st r, 1st av, de naald r uitbreien tot
de laatste 4st, brei deze in boordsteek.
In deze indeling verder breien tot de hoogte 40 (42,5, 45) cm bedraagt vanaf de opzet
naald. (col = 20, 21, 22 cm)
Nu aan het begin van de heengaande nld 17st (van de col) afkanten (= 106, 107, 109 st).
Brei 7 ( 8,5, 10) cm schouder, nu alleen aan de onderkant nog 4st boordsteek breien.
Vervolgens voor de schouder, aan het begin van de heengaande nld 12 x 1st afk. (= 94, 95,
96 st)
Als de hoogte 53 ( 57, 61) cm bedraagt aan het begin van de nld aan de goede kant van het
werk 6 x 10st afkanten. (= totaal 60 st afkanten)
Als de totale hoogte 60 (64, 68) cm bedraagt gemeten vanaf de opzet naald de laatste 34
(35, 36) st ineens afkanten.
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VOORPAND
Als het achterpand breien behalve voorhals.
Voorhals breien als volgt breien:
Als de hoogte 20 (21,5, 23)cm bedraagt vanaf de opzet naald als volgt breien voor de
voorhals- ronding:
Nu aan het einde van de teruggaande naald 17st (voor de col) opzetten. (= 123, 124, 126 st)
Brei over de eerste 4st boordsteek: 1kantst, 1st av, 1st r, 1st av, 17st r, 2st gedraaid r sambr,
de naald r uitbreien tot de laatste 4st, brei deze in boordsteek. Teruggaande naald de
steken breien zoals ze zich voordoen.
Herhaal deze 2 naalden 8x, steeds 1st minder.
(= 115, 116, 117 st)
In deze indeling verder breien tot de col-hoogte 16 (17, 18) cm bedraagt.
Nu weer meerderen als volgt: (goede kant van het werk) brei over de eerste 4st boordsteek:
1kantsteek, 1st av, 1st r, 1st av, 17st r, tussenliggende lus opnemen en gedraaid r breien, de
naald r uitbreien tot de laatste 4st, brei deze in boordsteek. Teruggaande naald de steken
breien zoals ze zich voordoen.
Herhaal deze 2 naalden 8x, steeds 1st meer (= 123, 124, 126 st)
De hoogte bedraagt nu 40 (42,5, 45) cm vanaf de opzet naald. (col = 20, 21, 22 cm)
Nu aan het begin van de heengaande nld 17st (van de col) afkanten. (= 106, 107, 109 st).
Brei 7 ( 8, 5, 10) cm schouder, alleen aan de onderkant nog 4st boordsteek breien.
Nu minderen voor de schouder, aan het begin van de heengaande nld 12 x 1st afk. (= 94,
95, 96 st)
Als de hoogte 53 ( 57, 61) cm bedraagt aan het begin van de volgende 6 teruggaande nld
10st afkanten. (= totaal 60 st afkanten)
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Sluit de schouder en col naden.

MOUWEN
Neem nu langs de zijkant van het voor en achterpand aan weerskanten van de
schoudernaad verdeeld 29 (30, 31) st op. (totaal 58 (60, 62) st. ( = 38, 40, 42 cm
mouwbreedte)
Brei in tricotsteek.
Minder na 6 naalden elke 4de nld 12 x 1st als volgt: 2st r, 2st gedraaid r sambr, de naald
uitbreien
Brei met de 34 (36, 38) st verder tot de mouwhoogte 42 (43, 44) cm bedraagt dan nog 4
naalden boordsteek breien. Kant alle steken af.

AFWERKING

Sluit de zijnaden van de mouwen en de panden.
Onderkant van de panden 6cm spilt openlaten (= 10 st boordsteek)
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MAATSCHETS

62 - 63 - 64 cm

11 cm
13 cm

40 cm

8 cm
22 - 23 - 24 cm

38 - 40 - 42 cm

44 - 45 - 46 cm

7 cm

5 cm

40 - 43 - 46 cm

46 - 50 - 54 cm

60 - 64 - 68 cm

20 - 21,5 - 23 cm 20 - 21,5 - 23 cm

7 - 8,5 - 10 cm

22 - 24 - 25 cm
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