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NUNA - TRUI MET TWIST
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/nuna-trui-met-twist

Beschrijving
Geef een vrolijke toets aan elke outﬁt met deze trui met speelse twist. Wat de voor- of
achterkant is, dat beslis je zelf!

LEERGIERIGE BEGINNERS
BREIEN & HAKEN

Hoe maak je het?

STAP 1: MA AT
S (M-L)

STAP 2: DIT HEB JE NODIG
g

10 (10-11) bollen Giulia geel: 2000010259502

g

Aluminium breinaalden 1 pt. 4 mm van Prym: 2000001505175

g

Stalen stekenhouders 13 cm: 2000001020777

g

Wolnaald: 2000003204243

g

Stekenmarkeerder: 2000001431993

g

Haaknaald 4 mm (optioneel): 2000002570424

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 = 21 steken x 27 rijen met breinaalden 4 mm in tricotsteek
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STAP 5: ZO MA AK JE HET
Voorpand
Zet 109 (113-117) steken op met breinaalden 4 mm en brei 5 cm in boordsteek 1/1.
Brei verder in tricotsteek tot een totale hoogte van 35 (35,5-36) cm. Plaats stekenmarkeerders aan beide zijkanten om deze hoogte aan te duiden.
Brei verder in tricotsteek tot een totale hoogte van 50 (51-52) cm.
Kant de middelste 35 (37-39) steken af en brei de twee helften apart verder.
Minder voor de hals elke 2de rij op 2 steken van de halskant 9x1 steek. Je hebt nog 28 (29-30) steken aan elke kant. Zet de schoudersteken aan beide kanten tijdelijk op
stekenhouders.
Rechter rugpand
Leg de goede kant naar boven en begin rechts onderaan het voorpand. Neem 74 (76-78) steken op langs de zijkant tot aan de stekenmarkeerder die je eerder aan de zijkant
hebt geplaatst. Plaats deze mee op je naald want dit wordt nu de halfpunt stekenmarkeerder. Zet 46 (47-48) extra steken op je naald (opening armsgat) en brei dan de
schoudersteken van de stekenhouder. Je hebt nu 148 (152-156) steken.
***Brei deze steken in tricotsteek. Minder bij de eerstvolgende rij aan de goede kant een steek aan beide kanten van de halfpunt stekenmarkeerder, op één steek van de
markeerder. Herhaal dit nog eens 24 (24–25) x om de vier rijen. Je hebt 98 (102-104) steken. Brei bij de volgende rij aan de goede kant langs heel de rij telkens twee steken
samen. Je hebt nog 49 (51-52) steken. Kant af.
Linker rugpand
Zet de resterende 28 (29-30) steken van de linkerschouder op je breinaald. Leg de goede kant naar boven en begin aan de halskant van de linkerschouder.
Brei een rij in tricotsteek weg van de halskant, richting de schouder.
Zet op het einde van de rij 46 (47-48) bijkomende steken op je naald (opening armsgat) en plaats een stekenmarkeerder op je breinaald. Deze markeert het halfpunt. Haal
vanaf waar je eerder aan de zijkanten een stekenmarkeerder hebt geplaatst, 74 (76-78) steken op langs de zijkant naar beneden. Je hebt nu 148 (152-156) steken. Brei hetzelfde
zoals het vorige rugpand vanaf ***
Mouwen
Zet 42 (44-46) steken op met breinaalden 4 mm en brei 5 cm in boordsteek 1/1.
Brei verder in tricotsteek. Meerder in de 1ste rij gelijk verdeeld 8 steken.
Meerder nadien elke 4de rij aan beide kanten 1 steek tot je 92 (94-96) steken hebt.
Brei verder in tricotsteek tot de mouw 55 cm meet.
Kant af.
Afwerking
Leg het voorpand plat op een oppervlakte, met de goede kant naar boven. Leg de rugpanden erop. De goede kant van voor- en rugpand zijn naar elkaar gericht. Vouw de korte
kant van rugpanden in het midden, met de goede kant naar elkaar gericht. Schuif de twee vouwen over elkaar heen. *tekening* Maas de 4 helften gevouwen samen.
Naai de mouwen in de mouwopeningen en sluit de mouwnaden.
Stop alle losse draadjes weg.
Optioneel: voor extra draagcomfort kan je aan de kant van de twist ter hoogte van de hals een ketting van ongeveer 27 (28-29) cm haken met een 4 mm haakpen en deze
bevestigen aan de zijkanten van de V-uitsnijding. Of aan elke kant een lang stuk (ﬂuweel)lint die je mooi samen kan knopen.
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