©Ontwerp: Wilga van den Wijngaart

trui met steentjesmotief
voor jongen van 8 cm

inbreimotief steentjes

Benodigdheden:
Gütermann zijde in bijv.lichtblauw (l.bl.) nr714 en donkerblauw (d.bl.) nr315 (ander –dikker- garen
kan worden gebruikt maar resulteert in een andere maat trui); breinaalden 0.8; haaknaald 0.4; 1 of 2
knoopjes of kraaltjes van 1 of 1,5 mm of 1 sierknoopje, fijn naainaaldje; veiligheidsspeldje dikte
0.8mm of hulpnaaldje 0.8
Tip: maak elk gebreid onderdeel kletsnat en leg het plat te drogen op een wit washandje,
Hierdoor krijgt elk pand zijn mooie vorm en gaat de “krul”er uit bij de zijkanten en de afgekante
bovenkant en het in elkaar zetten van de delen wordt hierdoor een makkelijker klusje.
Voorpand:
zet met d.bl. 30 steken op en brei 2 nld boordst (1 r, 1 av) brei daarna nog 3 nld boordst met l. bl. en
nog 2 met d.bl. (nieuwe draad opzetten)
met l.bl. 10 nld tricotst
meerder in de eerste rechte naald aan weerskanten 1 steek (net na de eerste steek en net voor de laatste
steek) = 32 steken
1 nld averecht
brei het steentjesmotief in (= 8 nld)
4 nld tricotst met l.bl.
voor de hals met voorsluiting wordt het werk in tweeën verdeeld en afzonderlijk gebreid:
14 st breien, 4 st afkanten en de laatste 14 st breien
brei het rechterdeel (waar de draad zich dus bevindt):1 nld tricotst breien (haal de eerste steek af ipv
deze te breien) met de 14 steken beginnend met een averechte naald daar er aan de verkeerde kant
begonnen wordt en zet de overige steken van het linkerpand op een hulpnaald of veiligheidsspeldje

nu nog 6 nld tricotst en in de rechte naalden aan de halskant 1 st afkanten = 11 st

kant de steken af
brei het linkerdeel tegengesteld aan het rechterdeel
werk alle loshangende draadjes weg
naai met een enkel steekje het linkerdeel helemaal onderaan vast aan het afgekante deel; door
de eerder gemaakte afkantingen ontstond op dit punt namelijk een speling die weer hersteld
moet worden
sluiting middenvoor dwarsgebreid, deze wordt gebreid met het donkerblauwe garen:
neem 8 steekjes op langs de rechtervoorkant tot aan de minderingen (met de haaknaald
steeds een steekje ophalen en op de breinaald zetten)
en brei 4 nld boordst
kant de steken af
doe hetzelfde bij de linkervoorkant
met naald en draad wordt het rechterdeel onderaan vastgenaaid aan de trui (binnenkant)
het linkerdeel valt over het rechterdeel en wordt onderaan netjes vastgenaaid met de
afhechtdraad
Achterpand:
zet met d.bl. 30 steken op en brei 2 nld boordst (1 r, 1 av) brei daarna nog 3 nld boordst met l. bl. en
nog 2 met d.bl.
37 nld tricotst en meerder in de eerste naald aan weerskanten 1 steek (net na de eerste steek en net
voor de laatste steek) = 32 steken
kant voor de hals de middelste 8 steken af
brei voor de schouders nog 2 nld en kant bij de hals nog 1x 1 st af
kant de overgebleven 11 steken af
leg voor- en achterpand op elkaar en sluit de schouders

Mouw 2x:
zet met d.bl. 22 steken op en brei 2 nld boordst (1 r, 1 av), brei daarna nog 3 nld boordst met l. bl. en
nog 2 met d.bl.
verder breien met l.bl. in tricotst
in de eerste rechte nld net na de eerste steek en net voor de laatste steek 2 st bijmaken = 26 steken
daarna na elke derde naald aan begin en eind 1 st bijmaken
doe dit 3 x, er zijn dan 32 steken op de naald
nog 15 nld
steken afkanten
Kraag:
zet 42 steken op met d.bl en brei 1 nld boordst
vervolgens met l.bl. 2 nld boordst en daarna de steken afkanten
Afwerking:
Zet de mouwen in. Naai het kraagje aan vanaf de minderingen rechtsvoor tot en met de minderingen
aan de linkervoorkant.
Trek de trui aan bij de jongen en sluit de mouw- en zijnaden aan de goede kant. Op deze manier kan
de trui makkelijk over het hoofdje en ook de armen hoeven nu niet door de mouwen gewurmd te
worden en de manchet kan precies op maat worden gesloten.

Leg de linkerflap van de d.bl. voorsluiting over de rechterflap en bevestig de knoopjes (naai
door de beide flapjes heen voor het mooiste resultaat).

