
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/jeanne-trui-met-korte-mouwen

Beschrijving

Stylish vrouwelijk en toch girly dankzij de speelse spikkels.

Snel klaar en multi-inzetbaar. Dit truitje draag je zo of met een bloesje eronder, de hele

zomer lang tot ver in het najaar.

Kies je kleur en ga aan de slag!

BREIEN & HAKEN

JEANNE - TRUI MET KORTE MOUWEN

Hoe maak je het?

ABSOLUTE BEGINNER

STAP 1: MAAT

S/M (L/XL – 2XL/3XL)

STAP 2: DIT HEB JE NODIG

g 1 bol Jeanne

Breinaalden 5,5 mm van Prym 2000001020968g

Breinaalden 5,0 mm van Prym 2000001515068g

Rondbreinaald 5,0 mm van Prym 2000003401208g

Wolnaald van Prymg

  

 

g

STAP 3: GEBRUIKTE STEKEN

Boordsteek 2/2

1ste rij: afwisselend 2 rechte en 2 averechte steken breien.

2de rij en volgende rijen: de steken breien zoals ze zich voordoen, recht boven recht en averecht boven averecht.

Rechte tricotsteek

1ste rij: alle steken recht breien.

2de rij: alle steken averecht breien.

Deze 2 rijen steeds herhalen.

 

STAP 4: STEKENVERHOUDING

10 x 10 cm = 15 steken x 20 rijen met breinaalden 5,5 mm 

STAP 5: ZO MAAK JE HET

Rugpand

Zet 82 (90 - 106) steken op met breinaalden 5 mm en 1  draad Jeanne en brei 3 cm in boordsteek 2/2. 

Brei verder met breinaalden 5,5 mm in tricotsteek. 

Brei verder tot een totale hoogte van 54 (60 - 62) cm. 

Kant alle steken af.
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https://www.veritas.be/eshop/be_nl/F-12916-breiwol/P-1368746-


Voorpand

Zet 82 (90 - 106) steken op met breinaalden 5 mm en brei 3 cm in boordsteek 2/2. 

Brei verder met breinaalden 5,5 mm in tricotsteek. 

Brei verder tot een totale hoogte van 49 (53 - 56) cm en begin dan aan de hals. 

Kant de middelste 20 steken af en brei de 2 delen apart verder. 

Brei verder en kant iedere 2de rij nog 1 x 3, 1 x 2 en 3 x 1 (1 x 4, 1 x 3 en 4 x 1 - 1x4 1x3 1x2 en 3x1) steek af aan de halskant.

Brei verder tot een totale hoogte van 54 (60 - 62) cm en kant de overige steken af.

Neem een nieuwe draad en werk de andere helft op dezelfde manier af.

Mouwen

Zet 64 (70 - 78) steken op met 5 mm en brei 3 cm boordpatroon 2/2.

Ga dan verder in tricotsteek met 5,5 mm en brei tot een hoogte van 20 (22 - 22) cm.

Kant alle steken af.

TIP( voor de 2Xl/3Xl) : verdeel de bol in 2 gelijke delen en brei de mouwen samen. Zo ben je zeker dat je voldoende wol hebt. Maak de mouwen eventueel iets korter. 

Afwerking

Span de delen op een zachte ondergrond op, leg ze onder een natte doek en laat opdrogen.

Sluit de schoudernaden en neem met een rondbreinaald 5mm en een nieuwe draad voor de hals ongeveer 84 (92 - 96) steken op en brei 3 cm boordsteek 2/2. Kant dan alle

steken losjes af.

Zet de mouwen in. Sluit de mouwen en de zijnaden.

Stop alle losse draadjes in.
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