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Herentrui Myrtus 
Beginner

Maten: S-M-L-XL
De gegevens voor de verschillende maten staan achter elkaar, 
verbonden met een dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal 
staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Borstomvang: 112-116-120-124 cm
Achterste/voorste lengte: 58-59-60-61 cm
Onderste mouwlengte: 53-54-55-56 cm

Materiaal: Adriafil wol, kwaliteit Graziosa: 16-17-18-19 bol-
letjes kleur zand nr. 24; breinaalden nr. 3 en nr. 4.

Patronen:
Boordpatroon 1/1:
1e nld.: afwisselend 1 s. r., 1 s. av. breien.
2e en alle volg. nld.: steken br., zoals ze zich voordoen.
Tricotsteek: heeng. nld. recht, terugg. nld. averecht br.
Ribbelpatroon: alle nld. recht br.

Stekenproef: 21 s. en 28 nld. in boordpatroon 1/1 met nld. nr. 
4 = 10 x 10 cm. Wanneer de maten van uw proeflapje van onze 
maten afwijken, moet u dikkere of dunnere naalden nemen.

Uitvoering:
Rugpand: opzet 118-120-124-126 s. met nld. nr. 3. In boor-
dpatroon 1/1 breien.
Na 6 cm totale hoogte met nld. nr. 4 als volgt verder br.: 6 nld. 
ribbelpatroon, 4 nld. boordpatroon 1/1, 6 nld. ribbelpatroon.
Na 11 cm totale hoogte met alle s. in boordpatroon 1/1 br. en in 
de 1e nld. gelijkmatig verdeeld 24-24-26-26 s. meerd. (=142-
144-150-152 s.).
Na 58-59-60-61 cm totale hoogte alle s. afk.

Voorpand: als het rugpand beginnen.
Na 42 cm totale hoogte voor de v-hals het werk in het midden 
delen en beide helften afzonderlijk beëindigen. Aan de halsrand 
in elke 4e nld. 10-10-11-11x 1 s. en in elke 3e nld. 6x 1 s. afk.
Opgelet: de minderingen worden afwisselend 1x in de hg. nld. 
en 1x in de tg. nld. uitgevoerd.
Ter hoogte van het rugpand de overige telk. 55-56-58-59 
schouder-s. afk.

Mouwen: opzet 46-46-48-48 s. met nld. r. 3. In boordpatroon 
1/1 br. Na 6 cm totale hoogte met nld. nr. 4 als volgt verder br.: 
6 nld. ribbelpatroon, 4 nld. in boordpatroon 1/1, 6 nld. ribbelpa-
troon.
Na 11 cm totale hoogte met alle s. in boordpatroon 1/1 br. en in 
de 1e nld. gelijkmatig verdeeld 8 s. meerd. Verder in elke 4e nld. 
aan weersz. 22x 1 s. meerd. (= 98-98-100-100 s.).
Na 53-54-55-56 cm totale hoogte alle s. afk.

Halsbies: opzet 132-134-136-138 s. met nld. nr. 3. 5 naalden 
in boordpatroon 1/1 br.
Na 5 nld. nog 3 nld. ribbelpatroon, 3 nld. boordpatroon 1/1, 3 
nld. ribbelpatroon br., dan de s. stilleggen.

Afwerken: schouder- en zijnaden dichtnaaien. Mouwen inzet-
ten. Onderste mouwnaden dichtnaaien. Halsbies met maas-
steken aan de halsrand naaien, daarbij middenvoor beginnen/
einde, daarbij de randen aan de v-hals aanpassen en een beetje 
omslaan.


