
Model 42 Filati 60  

Trui met gerstekorrel/boordsteekboord – La la Berlin Lovely Cotton – Brillino  
Deze trui kan ook prima gebreid worden met alleen La la Berlin Lovely Cotton 
Maat 36/38 - 40/42 – 44 / 46 

BREI EERST EEN PROEFLAPJE en leg deze op een vest / trui wat je goed past. Dan kun je de maat goed 
opnemen. 

Materiaal: La la Berlin Lovely Cotton75% merinoscheerwol superfijn, 25 % katoen, ca 90m/50 g Lana Grossa 
ca 400-450-500 g geel kl 15 Brillino 83% viscose, 17% gemetalooseerde vezels ca 200m/25 g Lana Grossa ca 
100-125-125 g geelgoud kl3. Breinld 7mm en 8mm 1 rondbreinld 7 – 50cm lang.  
Opgelet alles met dubbele draad breien en wel met telkens 1 draadje van elk garen 
Knoopjesrand: de 1e steek van elke nld afhalen en de laatste steek van elke nld recht breien. Alle randen met 
knoopjes rand breien. 
Gerstekorrel: afwisselend 1 recht, 1 averecht breien. De steken in elke naald laten verspringen.  
Tricotsteek: heengaande nld recht breien, de teruggaande nld averecht.  
Stekenproef: 11 steken en 15 nld breien met nld nr 8 en dubbele draad gebreid = 10 X 10 cm. 
 

Rugpand: 62 (66 – 70) steken met naald 7 opzetten. 

Voor de boord 2.5 cm = 6 naalden gerstekorrel en 5,5 cm = 10 naalden boordpatroon 1 r 1 av. Breien. 

Met naald 8 mm in tricotsteek verder breien.  

Na 27 (29-31) cm = 40 – 44 – 46 naalden vanaf voordeinde aan weerszijden het begin van de armsgaten 
markeren en verder breien .  

Bij 15 -16 -17 cm = 22-24-26 nld armsgat hoogte starten met de hals. 

Voor de ronde hals de middelste 14 steken op een draadje zetten (is mooier) of afkanten en beide helften 
afzonderlijk verder breien. Aan de binnenrand voor de rest van de ronding in elke 2e nld nog  

1X 3 steken en 1 X 2 steken afkanten. Bij 4 cm = 6 nld halshoogte de overige 19-21-23 schoudersteken 
afkanten. 

De andere helft in spiegelbeeld breien. 

Voorpand: Brei dit zoals het voorpand maar bij een armsgat hoogte van 13-14-15 cm = 18-20-22 nld de 
middelste 12 steken op een draadje zetten (is mooier) of afkanten en beide helften afzonderlijk verder breien. 

Aan de binnenrand voor de rest van de ronding nog 1X 3 steken, 1X 2 steken en 1X 1 steek afkanten. 

De schoudersteken aan de buitenste rand op de zelfde hoogte afkanten als bij het rugpand. 

Brei de andere helft in spiegelbeeld. 



Mouwen: Zet op 32-34-36 steken met nld 7 mm. Voor de boord 2,5 cm  = 6 nld gerstekorrel en 5,5 cm = 10 
toeren boordpatroon 1r, 1 av. 

Met nld 8 mm in tricotsteek verder breien. Aan beide zijde meerderingen in de 9e nld van af het boordeinde 1 
steek meerderen. Daarna nog 5x in elke 8e nld aan beide kanten meerderen = 44-46-48 steken. Na 38 cm = 56 
nld vanaf boordeinde alle steken losjes afkanten. 

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien, de zijnaden slechts tot de 
markering. Nu met de rondbreinld nr 7 mm uit de halsrand 60 stken opnemen. Voor de staaande boord 5,5 
cm = 10 toeren boordpatroon en 2,5 cm = 6 toeren gerstekorrel breien. Dan de steken losjes afkanten. 
Mouwen inzetten. 

 


