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JOHAN - RAGLANTRUI HEREN
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/johan-raglantrui-heren

Beschrijving
Deze trui met mouwen in fantasiesteek, gebreid in Bamboo - een mooie mix van bamboe en
katoen -, is tijdloos en classy: perfect voor je man, je vader, maar ook voor je grote zoon!

LEERGIERIGE BEGINNERS
BREIEN & HAKEN

Hoe maak je het?

STAP 1: MA AT
g

S (M-L)

STAP 2: DIT HEB JE NODIG
g

5 (6-6) bollen Bamboo donkerblauw 140: 2000009997088

g

breinaalden 3,5 mm van Prym: 2000001515051

g

rondbreinaalden 3,5 mm van Prym 40 cm: 2000002791669

g

wolnaald: 2000001933411

STAP 3: GEBRUIKTE STEKEN
g

Rechte tricotsteek:

g

1ste rij: alle steken recht breien.

g

2de rij: alle steken averecht breien.

g

Deze 2 rijen steeds herhalen.

g

Boordsteek 1/1:

g

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

g

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

Fantasiesteek (mouwen):

g

5 rijen rechte tricotsteek

g

6 de rij (teruggaande rij) recht breien

g

Deze6 rijen telkens herhalen

STAP 4: STEKENVERHOUDING
g

10 x 10 cm = 24 steken x 30 rijen met breinaalden 3,5 mm in rechte tricotsteek.

STAP 5: ZO MA AK JE HET
g

Rugpand

g

Zet 120 (128-136) steken op en brei 6 cm in boordsteek 1/1.

g

Brei verder in rechte tricotsteek. Kant op een totale hoogte van 42 (43-44) cm voor de armsgaten aan beide kanten 4 steken af. Begin met de minderingen aan beide
kanten voor de raglan in de volgende heengaande rij: minder om de 2 rijen 30 x (32-34) 1 steek op 2 steken van de kant.

g

Dit doe je als volgt : brei 2 steken en haal de volgende steek af zonder te breien, brei de tweede steek en haal nu de afgehaalde steek over de gebreide steek. Brei de rij
verder uit tot je nog 4 steken overhebt, brei de volgende 2 steken samen en dan de laatste 2 steken.

g

Kant op een totale hoogte van 64 (66-68) cm alle overblijvende steken soepel af.

g

Voorpand

g

Brei zoals rugpand tot op een totale hoogte van 58 (59-60) cm. Kant voor de halsuitsnijding de middelste 20 steken af. Brei beide kanten apart verder. Blijf ondertussen de
raglan gewoon verder breien.

g

Kant aan de halskant om de 2 rijen 1 x 5, 1 x 3, 3 x 2 (1 x 6, 2 x 3, 3 x 2 – 1 x 6, 3 x 3, 3 x 2)

g

Op 62 (64-66) cm de overblijvende steken afzetten. Het voorpand is korter dan rugpand.

g

Mouwen

g

Zet 60 (64-68) steken op en brei 6 cm in boordsteek 1/1.

g

Brei verder in de fantasiesteek.

g

Meerder vanaf een totale hoogte van 14 cm aan weerskanten om de 8 rijen 10(12-14)x 1 steek.

g

Kant op een totale hoogte van 48 (50-52) cm voor de armsgaten aan beide kanten 4 steken af. Begin met de minderingen voor de raglan in de volgende heengaande rij:
minder 1 steek op 2 steken van de kant aan beide kanten.

g

Blijf minderen tot er nog 18 (22-26) steken overblijven: brei de raglan aan de linkerkant verder, kant aan de rechterkant 1 x 4, 3 x 3 (1 x 4, 3 x 3, 1 x 2 - 1 x 4, 3 x 3, 2 x 2)
steken af. Kant de laatste steken af.

g

Brei de andere mouw in spiegelbeeld.

g

Afwerking

g

Sluit de raglanzijden. Neem aan de halsuitsnijding de steken op. Brei de eerste toer recht. Brei 3 cm in boordsteek 1/1.

g

Sluit de zijnaden.

g

Stop alle losse draden in
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