
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/liv-trui-met-mouwaccent

Beschrijving

Het lijkt een gewone V-halstrui maar de verrassing zit 'm in de mouw: er is een overslag in

verwerkt, waardoor je een stukje huid (of blouse) kunt blootgeven.

BREIEN & HAKEN

LIV - TRUI MET MOUWACCENT

Hoe maak je het?

LEERGIERIGE BEGINNERS

STAP 1: MAAT

S (M-L)g

STAP 2: DIT HEB JE NODIG

7 (8-9) bollen Alice blauw (I00): 2000010169085g

Aluminium breinaald 1p. 40 cm, 6 mm: 2000001020975g

Set van 5 ergonomische kousenbreinaalden 20 cm, 6 mm: 2000003351626g

Wolnaald van Prym nr. 1-3-5: 2000001933411g

STAP 3: GEBRUIKTE STEKEN

 

Rechte tricotsteekg

1ste rij: alle steken recht breieng

2de rij: alle steken averecht breieng

Deze 2 rijen steeds herhalen.g

Boordsteek 1/1g

1ste rij: afwisselend 1 rechte en 1 averechte steek breieng

2de rij en alle volgende rijen: de steken breien zoals ze zich voordoen (recht boven recht en averecht boven averecht)g

STAP 4: STEKENVERHOUDING

10 x 10 cm = 14 steken x 19 rijen met breinaalden 6 mm in rechte tricotsteek.g

STAP 5: ZO MAAK JE HET

 

Voorpandg

Zet 68 (72-78) steken op met 6 mm breinaalden en brei 6 cm in boordsteek 1/1. g

Brei verder in rechte tricotsteek tot een totale lengte van 37 (38-39) cm. Verdeel het aantal steken in twee helften voor de V-hals en brei ze apart verder. Minder voor de

V-hals elke 2de rij 15 x 1 steek. Doe dit door de 1ste steek zonder deze te breien over te plaatsen naar je rechternaald, en dan de 2de en 3de steek samen te breien. 

g

Kant vervolgens voor de schouders 1 (3-0) x 7 steken en 2 (0-4) x 6 steken af aan het begin van de rij aan de kant van de schouders.g
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Rugpandg

Zet 68 (72-78) steken op met 6 mm breinaalden en brei 6 cm in boordsteek 1/1.g

Brei verder in rechte tricotsteek tot het werk hetzelfde meet als bij het voorpand voor de schouders. Kant dan 2 (6-0) x 7 steken en 4 (0-8) x 6 steken af aan het begin van

elke rij. 

g

Kant de resterende 30 steken af.g

Mouweng

Zet 30 (32-34) steken op met dubbelpuntige breinaalden 6 mm en brei 6 cm in de ronde in boordsteek 1/1. g

Voor de linkermouw:g

Brei 7 steken recht en brei de rest van de ronde volgens de bestaande boordsteek 1/1. Neem in plaats van de volgende ronde te beginnen 7 steken op aan de achterkant

van de 7 steken op je linkernaald zonder deze steken zelf te breien of van je naald te schuiven. Je hebt nu 37 (39-41) steken, brei vanaf nu heen en weer, in plaats van in

de ronde. 

g

Draai je werk om (achterkant) en brei alle steken averecht. Draai je werk opnieuw om (voorkant) en brei 9 (9-10) steken recht, brei de volgende 19 (20-21) steken dubbel

(door eerst in de voorste lus te breien, de steek niet laten afglijden maar dan een steek in de achterste lus te breien en dan pas de steek van de linkerbreinaald af te

glijden) en brei de resterende 9 (10-10) steken recht. Je hebt nu 56 (59-62) steken.

g

Brei verder heen en weer in rechte tricotsteek tot het werk 14 cm meet vanaf het begin, eindigend met een averechte rij (achterkant). Brei dan terug in de ronde in rechte

tricotsteek tot het werk 50 cm meet. Kant de steken af.

g

Voor de rechtermouw:g

Brei 7 steken averecht, en de rest van de ronde volgens de bestaande boordsteek 1/1.g

Neem in plaats van de volgende ronde te beginnen 7 steken op aan de voorkant van de 7 steken op je linkernaald zonder deze steken zelf te breien of van je naald te

schuiven. Vanaf nu brei je heen en weer, in plaats van in de ronde. Brei volgens de instructies van de linkermouw vanaf hier.

g

Afwerkingg

Maas de schoudernaden aan elkaar. Maas de mouwen aan de voor- en achterkant, met de gaten aan de pols uitgelijnd met de schouder. Maas het tricotgedeelte van de

zijkanten aan elkaar. Stop de losse draadjes in.                              

g
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