
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/lola-trui-met-polokraag-met-celeste

Beschrijving

Rock die retrostijl met deze trui met polokraag! De perfecte match voor je favoriete rokje

of casual jeans.

BREIEN & HAKEN

LOLA – TRUI MET POLOKRAAG MET CELESTE

Hoe maak je het?

LEERGIERIGE BEGINNERS

STAP 1: MAAT

S ( M – L – XL )

STAP 2: DIT HEB JE NODIG

8 (8 – 9 - 10) bollen Céleste kleur lichtgroen 2000010164400g

Aluminium breinaalden 5 mm van Prym 2000001515068g

Aluminium breinaalden 6 mm van Prym 2000001020975            g

Wolnaald van Prym 2000003204243

 

g

STAP 3: GEBRUIKTE STEKEN

Rechte tricotsteek

1ste rij: alle steken recht breien.

2de rij: alle steken averecht breien.

Deze 2 rijen steeds herhalen.

Boordsteek 1/1

1ste rij: afwisselend 1 rechte en 1 averechte steek breien.

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

 

STAP 4: STEKENVERHOUDING

10 x 10 cm = 17 steken x 28 rijen met breinaalden 6 mm in rechte tricotsteek
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STAP 5: ZO MAAK JE HET

Rugpand

Zet 83 (85 – 93 - 99) steken op met breinaalden 5 mm en brei 5 cm boordsteek 1/1. Begin en eindig de rij met een rechte steek. 

Wissel dan naar breinaalden 6 mm en ga verder in rechte tricotsteek.

Kant op een totale hoogte van 31 (32 – 33 - 34) cm aan weerskanten 3 steken af voor de armsgaten. Je hebt nog 77 (79 – 87 - 93) steken. Brei hiermee verder tot een totale

hoogte van 54 (56 – 58 - 60) cm.

Kant in het begin van de rij die je recht breit 8 (8 – 9 -10) steken af en brei de rij verder uit. Keer je werk en doe dit nogmaals in de averechte rij. Herhaal dit in de volgende

twee rijen. In de volgende twee rijen kant je 7 (8 – 9 -10) steken af. Je hebt nog 31 (31 – 33 - 33) steken over. Kant deze losjes af.

Voorpand

Zet 83 (85 – 93 - 99) steken op met breinaalden 5 mm en brei 5 cm boordsteek 1/1. Begin en eindig de rij met een rechte steek. 

Wissel dan naar breinaalden 6 mm en ga verder in rechte tricotsteek.

Kant op een totale hoogte van 31 (32 – 33 - 34) cm aan weerskanten 3 steken af voor de armsgaten. Je hebt nog 77 (79 – 87 - 93) steken. 

Brei verder tot een totale hoogte van 41 (42 – 43 - 44) cm en begin dan aan de split voor de poloboord als volgt. Brei in de averechte rij de eerste 35 (36 – 40 - 43) steken

averecht en de volgende 8 steken in boordsteek beginnend met een rechte en eindigend met een averechte steek. Keer je werk en brei weer de eerste 8 steken in

boordsteek 1/1 en ga zo verder tot het poloboordje 10 (11 – 12 – 13) cm hoog is. 

Kant dan aan halszijde om de 2 rijen 10, 4, 3, 2 en 1 (10, 4 , 3, 2 en 1 – 11, 4, 3, 2 en 1 – 11, 4, 3, 2 en 1) steken af. 

Kant op een totale hoogte van 57 (59 – 61 - 63) cm af voor de schouders zoals bij het rugpand.

Begin nu aan de andere kant van het voorpand aan de rij die je recht breit. Brei de resterende 34 (35 – 39 - 42) steken recht en zet daarna nog 9 steken bij op. Je hebt nu 43

(44 -48 - 51) steken. Keer je werk en brei de eerste 8 steken in boordsteek 1/1 beginnend met een averechte en eindigend met een rechte steek. Brei de rij verder averecht

uit. Brei nu deze helft in spiegelbeeld van de andere helft.

Mouwen

Zet 36 (36 – 38 – 38) steken op met breinaalden 5 mm en brei 5 cm boordsteek 1/1. Wissel dan naar breinaalden 6 mm, ga verder in rechte tricotsteek en verdeel in de eerste

rij op gelijke afstand van elkaar 8 (8 – 8 – 10) meerderingen.

Meerder dan in het begin en op het einde van de rij 1 steek op 2 steken van de kant 8 X om de 8 rijen en 9 X om de 6 rijen (3 X om de 8 rijen en 16 X om de 6 rijen – 2 X om de

8 rijen en 18 X om de 6 rijen – 21 X om de 6 rijen).

Je hebt nu 78 (82 – 86 – 90) steken. Brei verder tot een totale hoogte van 51 (52 – 53 – 54) cm en kant de steken losjes af.

Afwerking

Leg de panden op een yogamatje en span op met kopspelden. Spuit de delen vochtig met een plantenspuit en laat 24 uur aan de lucht drogen.

Sluit de schoudernaden. Leg de trui met de goede kant van het voorpand voor je en begin steken op te rapen met breinaalden 5 mm in het midden van het poloboordje aan de

helft die je eerst gebreid hebt. Dit doe je als volgt: je slaat dus de eerste vier steken van het boordje over. Steek de punt van je breinaald in de vijfde steek van het boordje,

sla de draad om je naald en haal die door je werk naar voren. Haal op deze manier 4 steken op uit het boordje, 20 (20 – 21 - 21) steken uit het rechtervoorpand, 31 (31 – 33 -

33) steken uit het achterpand, 20 (20 – 21 - 21) steken uit het linkervoorpand en 4 steken uit het boordje. De laatste 4 steken van het boordje blijven nog over. Je hebt nu 79

(79 – 83 - 83) steken. Brei op deze manier 7 cm in boordsteek 1/1 (of langer als je het kraagje wat langer wilt). Begin en eindig de eerste rij met een rechte steek. Kant de

steken losjes af.

Naai de mouwen in de armsgaten en sluit dan de mouw- en zijnaden. Naai aan de binnenkant van het poloboordje het loshangend stukje vast.                       

Stop de draadjes in.

Tips

-    Als je net aan het begin van de split van het voorpand bent begonnen en je hebt al een viertal rijen gebreid kan je overschakelen naar de andere kant, ook hetzelfde aantal

rijen breien en zo verder de twee kanten tegelijk afwerken. Op deze manier ben je zeker dat je de twee kanten identiek maakt. Helemaal in het begin van de vorming van de

split kan dit nog niet omdat er dan nog niet voldoende speling zit op je werk om de extra steken die je moet opzetten aan de tweede helft te kunnen breien. 

-    Sluit je graag het polokraagje? Brei dan een knoopsgat in de eerste helft als het poloboordje 5 (5,5 – 6 – 6,5) cm hoog is. Maak een knoopsgat als volgt. Brei de 1e tot en met

de 3e steek in boordsteek 1/1, brei de 4e en 5e steek samen, maak een omslag en brei de andere 3 steken verder in boordsteek. Als je bovenstaande tip gevolgd hebt en je

maakt aan de ene kant het knoopsgat kan je tegelijkertijd aan de andere kant een markering hangen ter verduidelijking waar de knoop moet komen.

-    Als je de allerlaatste rij breit van de mouwen kan je net in de helft een draad hangen in contrasterende kleur zodat je weet welk punt net tegenover de schoudernaad komt.

Dit maakt het in mekaar naaien een stuk makkelijker.
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