model 02
TRUI
COOL WOOL CASHMERE
Maat 36-38, 40-42 en 44-46
De gegevens voor maat 40-42 en
44-46 staan tussen haakjes. Als er
1 getal staat, dan geldt dit voor alle
maten.
Materiaal: Lana Grossa Cool
Wool Cashmere (90% scheerwol,
10% kasjmier, ca. 160 m/50 g) 450
(500-550) g grège (kl 16); breinld
nr 4 en 5, een 40 cm lange rondbreinld nr 4.
Boordpatroon: afw. 1 s recht, 1 s
av
Basispatroon, halve patent, oneven aantal s: 1e nld (= heeng nld):
kants, * 1 s met 1 omslag av afhalen, 1 s recht, vanaf * herh, 1 s met 1
omslag av afhalen, kants. 2e nld (= terugg nld): kants, * de o en de afgehaalde s van de vorige nld recht samenbr, 1 s av, vanaf * herh, de o en de
afgehaalde s van de vorige nld recht samenbr, kants. De 1e en 2e nld herh.
Ribbelpatroon: in t 1 t av, 1 t recht afw.
Zichtbare minderingen: rechterrand: kants, 1 s basispatroon, 3 s overgehaald samenbr (= 1 s recht afhalen, 2 s recht samenbr, dan de afgehaalde s overhalen); linkerrand: 3 s recht samenbr, 1 s basispatroon, kants.
Kants als kettingrand: de 1e s van elke nld recht gedraaid br, de laatste
s van elke nld av afhalen (de draad vóór de s).
Proeflapje: basispatroon met nld nr 5: 20 s en 46 nld = 10 x 10 cm.
Tip: de kantsteken steeds als kettingrand uitvoeren.
Achterpand: 103 (111-119) s met nld nr 4 opzetten en 6 cm in boordpatroon br, daarbij in de 1e nld (= terugg nld) na de kants met 1 s recht, 1 s
av beginnen en in spiegelbeeld eindigen. Dan met nld nr 5 in basispatroon
verder br. Na 39 cm totale lengte voor de raglanranden 1x 2 s, dan in elke
6e nld 12 (13-13)x 2 s en in elke 4e nld 0 (1-3)x 2 s aan weersz minderen,
daarbij zichtbare minderingen uitvoeren = 51 s. Na 55,5 (57,5-59,5) cm
totale lengte de resterende 51 s afk.
Voorpand: 103 (111-119) s met nld nr 4 opzetten en 6 cm in boordpatroon
br, daarbij in de 1e nld (= terugg nld) na de kants met 1 s recht, 1 s av beginnen en in spiegelbeeld eindigen. Dan met nld nr 5 in basispatroon verder
br. Na 39 cm totale lengte voor de raglanranden 1x 2 s, dan in elke 6e nld

10 (11-11)x 2 s en in elke 4e nld 0 (1-3)x 2 s aan weersz minderen, daarbij
zichtbare minderingen uitvoeren. Na 50 (52-54) cm totale lengte voor de
halsrand de middelste 21 s afk en beide kanten apart afmaken. Voor de
ronde halsrand bij de binnenrand in elke 2e nld 2x 5 s, 1x 3 s en 1x 1 s afk.
Na 52,5 (54,5-56,5) cm totale lengte de resterende 3 s afk. Andere kant in
spiegelbeeld br.
Linkermouw: 43 (47-51) s met nld nr 4 opzetten en voor de boord 9,5
cm in boordpatroon br, daarbij in de 1e nld (= terugg nld) na de kants met
1 s recht, 1 s av beginnen en in spiegelbeeld eindigen. Dan met nld nr 5 in
basispatroon verder br. Voor de schuine randen 1x in de 15e (13e-11e) nld
vanaf de boord, dan 5x in elke 14e nld en 5x in elke 12e nld (7x in elke 12e
nld en 5x in elke 10e nld - 13x in elke 10e nld en 1x in de volgende 8e nld)
1 s aan weersz meerderen = 65 (73-81) s. Na 43,5 cm totale lengte voor
de raglanranden bij de rechterrand 1x 2 s, dan in elke 6e nld 12 (13-13)x
2 s en in elke 4e nld 0 (1-3)x 2 s en bij de linkerrand 1x 2 s, dan in elke 6e
nld 10 (11-11)x 2 s en in elke 4e nld 0 (1-3)x 2 s minderen, daarbij zichtbare
minderingen uitvoeren. Na 57 (59-61) cm totale lengte bij de linkerrand 1x 4
s en in elke 2e nld 5x 2 s en 1x 3 s afk. Rechtermouw in spiegelbeeld br.
Afwerking: delen volgens tekening spannen, een beetje vochtig maken en
laten drogen. Bij het sluiten van de raglannaden de halve kants opnemen.
De raglannaden sluiten. Bij de halsrand 102 s met de rondbreinld nr 4 opnemen en 2 t ribbels br. De s afk. Mouw- en zijnaden sluiten.

linkermouw
½ achteren
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model 03
VEST
365 YAK
Maat 36-38, 42 en 44-46
De gegevens voor maat 42 en 4446 staan tussen haakjes. Als er 1
getal staat, dan geldt dit voor alle
maten.
Materiaal: Lana Grossa 365 Yak
(66% katoen, 22% polyamide, 12%
jak, ca. 145 m/50 g) 650 (700-750)
g lichtblauw/grijs (kl 8); breinld nr 5
en 5,5, een 40 cm lange rondbreinld nr 5, haaknld nr 4,5; een 65 cm
lange deelbare rits.
Boordpatroon: afw. 2 s recht, 2 s av
Kabelpatroon, aantal s deelbaar door 12 + 2 kants: volgens breischema br. Alleen de heeng nld zijn getekend, in de terugg nld de s br zoals ze
zich voordoen. De 1e – 12e nld herh.
Basispatroon: tricotsteek (heeng nld recht, terugg nld av).
Proeflapje: basispatroon met nld nr 5,5: 23,5 s en 32 nld = 10 x 10 cm;
kabelpatroon met nld nr 5,5: 31,5 s en 30 nld = 10 x 10 cm.
Achterpand: 106 (126-142) s met nld nr 5 opzetten en voor de boord 5
cm [= 17 nld] in boordpatroon br, daarbij in de 1e nld (= terugg nld) na de
kants met 1 s recht, 2 s av, 2 s recht beginnen en in spiegelbeeld eindigen.
In de laatste nld van de boord mooi verdeeld 16 (20-28) s meerderen = 122
(146-170) s. Dan in kabelpatroon met nld nr 5,5 verder br. Na 42 cm totale
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lengte voor de armsgaten 1x 6 s en in elke 2e nld 1x 3 s, 2x 2 s en 3x 1 s
aan weersz afk. = 90 (114-138) s. Na 63,5 (65,5-67,5) cm totale lengte voor
de schouders 1x 4 (7-10) s en in elke 2e nld 3x 5 (8-11) s aan weersz afk.
Tegelijkertijd met het begin van de schouders voor de halsrand de middelste 22 s afk en beide kanten apart afmaken. Voor de ronde halsrand bij de
binnenrand in elke 2e nld 1x 10 s en 1x 5 s afk. Andere kant in spiegelbeeld
afmaken.
Linkervoorpand: 54 (64-72) s met nld nr 5 opzetten en voor de boord 5
cm [= 17 nld] in boordpatroon br, daarbij in de 1e nld (= terugg nld) na de
kants met 1 s recht, 2 s av, 2 s recht (1 s av, 2 s recht, 2 s av - 1 s av, 2 s
recht, 2 s av) beginnen. In de laatste nld van de boord mooi verdeeld 8 (10-
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