MANCHE
● Avec les aig. n° 8, monter a) 27 –b) 29 –c) 31
–d) 33 m.
➩ tric. en côtes 1x1 inversées tout droit.
➩ a 20 cm. de haut. tot. augm. de chq. côté et
à 2 m. du bord:
a) –b) –c) 3 fs. 1 m., ts. les 10 rgs. –d) 4 fs. 1
m.,ts. les 8 rgs.
On obtient: a) 33 –b) 35 –c) 37 –d) 41 m.
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EMMANCHURE:

● A 48 cm. de haut. tot., faire les mêmes dim.
que pour le dos.
➩ A a) 63 –b) 64 –c) 65 –d) 66 cm. de haut. tot.,
rab. en 1 seule fs. les 11 m. restantes.
MONTAGE ET FINITIONS
● Monter les manches aux emmanchures et
les fermer ainsi que les côtés.
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a) 38-40 –b) 42-44 –c) 46-48 –d) 50-52
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FOURNITURE
202: a) 4 –b) –c) 5 –d)
NEW NEPAL Col. 202
6 pel.
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Aiguilles
n° 8

Points employés

63
64
65
66

33-35-37-41
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- Côtes 1x1 inversées

ECHANTILLON
Côtes 1x1 inversées: aig. n° 8
Un carré de 10 cm. = 10 m. et 15 rgs.
* Tric. 7 rgs. de côtes 1x1 et le 8ème rg. (end. du
trav.) à l’end.,
Tric. 7 rgs. de côtes 1x1 en contrariant les m.
(1 m. env. au-dessus d’1 m. end.),
le 8ème rg. (end. du trav.) à l’end. *
Répéter toujours ces 16 rgs.
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DOS
● Avec les aig. n° 8, monter a) 47 –b) 51 –c) 55
–d) 61 m.
➩ tric. en côtes 1x1 inversées

J

EMMANCHURE:

● A 38 cm. de haut. tot., rab. de chq. côté a)
–b) –c) 2 –d) 3 m.
On obtient: a) 43 –b) 47 –c) 51 –d) 55 m.
➩ puis ts. les 2 rgs. et à 2 m. du bord:
a) 9 –b) 10 –c) 11 –d) 12 fs. 1 m.
A a) 53 –b) 54 –c) 55 –d) 56 cm. de haut. tot.,
rab. en 1 seule fs. les:
a) 25 –b) 27 –c) 29 –d) 31 m. restantes.
DEVANT
● Même trav. que pour le dos.
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Naalden

Gebruikte steken
- Omgekeerde boordst.
1x1(zie beschrijving)

Nr. 8
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RUGPAND
Met nldn. nr. 8, a) 47 st. –b) 51 st. –c) 55 st. –d)
61 st. opz.
Brei omgekeerde boordst. 1x1.
MOUWINZETTEN:

Bij 38 cm. totale lengte, aan beide kanten a),
–b), –c) 1 maal 2 st. –d) 1 maal 3 st. afk.
Er zijn hierna a) 43 st. –b) 47 st. –c) 51 st. –d)
55 st.
en hierna mind. (= bij het begin v. d. naald aan
de goede kant v. h. werk: brei 2 st. r., laat 1 st.
zonder te breien overglijden op de rechternld.,
brei 1 st. r. en haal hier de ongebr. st. overheen.
Op het linker uiteinde = wanneer er 4 st. over
zijn vóór het einde v. d. naald: brei 2 st. samen
r., 2 st. r.) aan beide kanten elke 2 naalden:
a) 9 maal 1 st.
b) 10 maal 1 st.
c) 11 maal 1 st.
d) 12 maal 1 st.
Bij a) 53 cm. –b) 54 cm. –c) 55 cm. –d) 56 cm.
totale lengte, de resterende a) 25 st. –b) 27 st.
–c) 29 st. –d) 31 st. in één keer afk.
VOORPAND
Brei zoals het rugpand.

MOUWEN
Met nldn. nr. 8, a) 27 st. –b) 29 st. –c) 31 st. –d)
33 st. opz.
Brei omgekeerde boordst. 1x1.
Bij 20 cm. totale lengte, meerd. aan beide
kanten (= op 2 st. vanaf elke kant) a), –b), –c)
elke 10 naalden: 3 maal 1 st.
d) elke 8 naalden: 4 maal 1 st.
Er zijn hierna a) 33 st. –b) 35 st. –c) 37 st. –d)
41 st.
MOUWINZET:
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STEEKVERHOUDING
Omgekeerde boordst. 1x1 met nldn. nr. 8
10 st. en 15 naalden komen overeen met 10x10
cm.
Indien dit niet overeenkomt, een groter of
kleiner nr. naalden gebruiken.
Omgekeerde boordst. 1x1
* 7 naalden in boordst. 1x1, brei de 8e naald r.
(= aan de goede kant v. h. werk)
Brei 7 naalden in boordst. 1x1, brei de 8e naald
r. (= aan de goede kant v. h. werk).
Herhaal steeds deze 16 naalden.
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MATERIAAL
NEW NEPAL: a) 4 –b) en –c) 5 –d) 6 bollen
kl. nr. 202.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN
Bevestig de mouwen aan de mouwinzetten en
sluit de naden v. d. zijkanten en mouwen.
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MATEN: a) 38/40 –b) 42/44 –c) 46/48 –d) 50/52
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Bij 48 cm. totale lengte, aan beide kanten a),
–b), –c) 1 maal 2 st. –d) 1 maal 3 st. afk. en
hierna mind. (= bij het begin v. d. naald aan de
goede kant v. h. werk: brei 2 st. r., laat 1 st.
zonder te breien overglijden op de rechternld.,
brei 1 st. r. en haal hier de ongebr. st. overheen.
Op het linker uiteinde = wanneer er 4 st. over
zijn vóór het einde v. d. naald: brei 2 st. samen
r., 2 st. r.) aan beide kanten elke 2 naalden:
a) 9 maal 1 st.
b) 10 maal 1 st.
c) 11 maal 1 st.
d) 12 maal 1 st.
Bij a) 63 cm. –b) 64 cm. –c) 65 cm. –d) 66 cm.
totale lengte, de resterende 11 st. in één keer
afk.
Brei de andere mouw idem.

