model 67 Kid Silk
Damestrui
ontwerp: Helena Hammer

Voor maat 36
= eerste getal
Voor maat 38/40 = tweede getal
Voor maat 42
= laatste getal
Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle maten.
Materiaal – Kid Silk van Austermann
75% kidmohair, 25% zijde, ca. 225 m/ 25 g
225 g kl. 15 bruingrijs
Breinld. nr. 12 en 15 en 1 haaknld. nr. 10 van Schoeller + Stahl
Boordpatroon:
met 8 draden met nld. nr. 12
1e nld.: kants., * 1 s. recht afhalen, 1 s. av. *. kants.
2e nld.: kants., * 1 s. recht, 1 s. av. * , kants.
Van * tot * steeds herh.
1e en 2e nld. steeds herh.
Een proeflapje breien. Eventueel met dikkere of dunnere nld. br.
Basispatroon: proeflapje: 8 s. en 8 nld. = 10 x 10 cm
met 8 draden met nld. nr. 15 br.
Het aantal s. moet deelbaar zijn door 4 + 2 kants.
1e nld.: kants., * 1 s. av., 2 s. recht, 1 s. av. *. kants.
2e nld.: kants., * 1 s. recht, 2 s. av., 1 s. recht *, kants.
3e nld.: kants., * 2 s. recht samenbr., 2 o., 1 s. recht afhalen, 1 s. overgehaald minderen (1 s. recht, de afgehaalde s.
eroverheen halen) *, kants.
4e nld.: kants., * 1 s. av., bij de 2 o. van de vorige nld. 1 s. recht gedraaid, 1 s. av. br., 1 s. av. *, kants.
5e nld.: kants., * 1 s. recht, 2 s. av., 1 s. recht *, kants.
6e nld.: kants., * 1 s. av., 2 s. recht, 1 s. av. *, kants.
7e nld.: kants., * 1 o., 1 s. overgehaald minderen, 2 s. recht samenbr., 1 o. *, kants.
8e nld.: kants., * bij de o. van de vorige nld. 1 s. recht gedraaid br., 2 s. av., bij de o. van de vorige nld. 1 s. av. br. *, kants.
Van * tot * steeds herh.
1e - 8e nld. steeds herh.
Zichtbare minderingen:
Rechterrand: kants., 2 s. recht, 1 s. recht afhalen, 1 s. recht, de afgehaalde s. eroverheen halen
Linkerrand: 2 s. recht samenbr., 2 s. recht, kants.
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Uitvoering:
Achterpand:
42 (46/50) s. met nld. nr. 12 opzetten en 8 cm boordpatroon br. Dan verder in basispatroon met nld. nr. 15
br. Voor het armsgat na 43 cm vanaf de opzet aan weersz. 3 (4/5) s.afk. en in elke volgende 2e nld. nog
63
aan weersz. 7 (8/9)x 1 s. zichtbaar minderen. Na 63 cm vanaf de opzet de resterende 22 s. op een
(65/
67)
hulpnld. leggen.
Voorpand:
Net als het achterpand br.
Afwerking:
Delen volgens het patroon spannen, vochtig maken en laten drogen. Zijnaden dichtnaaien. Voor de kraag
de s. van het voor- en achterpand weer op de nld. nemen en met nld. nr. 12 boordpatroon br., daarbij in
de 1e nld. de kants. bij het armsgat naast elkaar liggen, samenbr. = 42 s. Het begin van de nld. is
middenvoor. Na 8 cm de s. losjes afk. Onder de afgekante rand 1 rij h.vs. haken.
De 2 knopen bij de kraag bij de rechterrand vastnaaien. U hoeft geen knoopsgaten te maken, de
knopen kunnen zo door het breiwerk geschoven worden.

Alle modellen vallen onder het auteursrecht. Commercieel gebruik alleen met toestemming van Schoeller Süssen GmbH.
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