
   

  

4 Trui  
Maat S - M / L - XL 
 
Modelmaten: Bovenwijdte 112/126 cm 

Lengte 74 cm 
 
Materiaal: LANGYARNS BOLD COLOR (wol, polyacryl) 600/700 g = 6/7 bollen groen-oranje 
1098.0001. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 9 en 12. 1 korte rondbrnld Nr 12. 
Kleurvarianten: BOLD COLOR bruin-turquoise-violet 1098.0007 of BOLD gebroken wit 
1099.0094, oranje 1099.0059, petrol 1099.0088. 
 
Patroon I:  Nldn Nr 12: 1 r st, 1 av st. 
Patroon II:  Nldn Nr 9 + 12: 1ste nld goede kant (nldn Nr 9): r. 2de nld av kant (nldn 

12): 1 kst, * 1 omslag, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 
omslag, 1 kst. 3de nld (nldn Nr 9): r, hierbij de omslag van de vorige nld 
laten vallen. 4de nld (nldn Nr 12): 1 kst, * 1 omslag, 1 av st, van * tot * 
blijven herh, eindigen met 1 omslag, 1 kst. 1x de 1ste tot de 4de nld br, 
daarna de 3de + 4de nld blijven herh. 

 
Tip 1: de kst ook in het overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op 
een halve kst diepte maken. 
Tip 2: pat II wordt met 2 verschillende naalddiktes gebreid. 
 
Proeflapje: Patroon II, Nldn Nr 9 + 12: 

 6 st = 10 cm breed 
 8 nldn  = 10 cm hoog 
 

Rugpand: 46/50 st opz met nldn Nr 12. In pat I br, met 1 av st beginnen. Op 5 cm van de opzet 
met nldn Nr 9 en 12 (zie tip 2) in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 10 st mind = 
36/40 st. Armsgat: op 49/47 cm van de opzet aan weersz de hoogte markeren en recht verder 
br. Schouders: op 20/22 cm van de markering aan weersz elke 2de nld 2x4 st + 1x5 st / 1x4 st 
+ 2x5 st afk. Hals: tegelijk op 72 cm van de opzet de middelste 10/12 st afk.   
 
Voorpand: als het rugpand br. Hals: op 66/65 cm van de opzet de middelste 4/6 st afk en aan 
weersz hiervan elke 2de nld nog 1x2 st en 1x1 st traploos (zie belangrijke aanwijzingen) afk. De 
schouders op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk. 
 
Mouwen: 22/26 st opz met nldn Nr 12. In pat I br, met 1 av st beginnen. Op 5 cm van de opzet 
met nldn Nr 9 en 12 in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 4/6 st mind = 18/20 st. 



   

  

Voor de mouwverbreding aan weersz elke 6de nld 4x1 st meerd = 26/28 st. De nieuw 
gemeerderde st in pat II meebr. Mouwkop: op 44 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 
2x4 st / 1x4 st + 1x5 st afk. Op 5 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk. 
 
Afwerking: naden sluiten. Halsboord: met de rondbrnld ca 48/52 st opnemen (rugpand = 
21/23 st, voorpand = 27/29 st). In pat I br. Op 6 cm boordhoogte alle st soepel in het 
overeenstemmend pat afk. De mouwen tussen de markeringen van het voor- en rugpand 
inzetten.  

4 col 
ca 36x70 cm 
 
Materiaal: LANGYARNS BOLD COLOR (wol, polyacryl) 200 g = 2 bollen groen-oranje 
1098.0001. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 12.  
Kleurvariante: BOLD gebroken wit 1099.0094. 
 
Patroon I:  Nldn Nr 12: valse patentsteek, aantal st deelbaar door 4+3+2 kst: 1ste nld 

goede kant: 1 kst, * 2 r st, 2 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 2 
r st, 1 av st, 1 kst. 2de nld av kant: 1 kst, * 2 av st, 2 r st *, van * tot * 
blijven herh, eindigen met 2 av st, 1 r st, 1 kst. De 1ste + 2de nld blijven 
herh. 

 
Tip: de kst op de goede en av kant r br. 
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Proeflapje: Patroon I, Nldn Nr 12: 

8,5 st = 10 cm breed 
13 nldn = 10 cm hoog 
 

Werkwijze: 33 st opz met nldn Nr 12. In pat I br. Op ca 70 cm van de opzet alle st laten liggen. 
 
Afwerking: de st in wacht aan de st van de opzetrand mazen. 
 
4 Muts 
Materiaal: LANGYARNS BOLD COLOR (wol, polyacryl) 100 g = 1 bol groen-oranje 1098.0001. 
LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 10 en 12. Karton voor een pompon van ca 9 cm doorsnede. 
Kleurvarianten: BOLD COLOR pastel 1098.0006, bruin-turquoise-violet 1098.0007 of BOLD 
gebroken wit 1099.0094. 
 
Patroon I:  Nldn Nr 10: 1 r st, 1 av st. 
Patroon II:  Nldn Nr 12: verticale ribbels, aantal st deelbaar door 4 + 3 + 1 kst. 1ste 

nld goede kant: 1 kst, * 2 r st, 2 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen 
met 2 r st, 1 av st, 1 kst. 2de nld: 1 kst, * 2 av st, 2 r st *, van * tot * blijven 
herh, eindigen met 2 av st, 1 r st, 1 kst. 

 
Proeflapje: Patroon II, Nldn Nr 12 (licht rekkend meten): 

8,5 st = 10 cm breed 
13 nldn = 10 cm hoog 
 

Werkwijze: 44 st opz met nldn Nr 10. In pat I br, met 1 av st beginnen. Op 4 cm van de opzet 
met nldn Nr 12 in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld na de kst 1 st meerd = 45 st. Op 18 cm 
van de opzet met de eindmind beginnen: 1ste nld: 1 kst, * 2 r st, 2 st av samenbr *, van * tot * 
blijven herh, eindigen met 2 r st, 1 av st, 1 kst = 35 st. 2de nld: 1 kst, 1 r st, * 1 av st, 2 st r *, 
van * tot * blijven herh, eindigen met 1 av st, 1 r st, 1 kst. 3de nld: 1 kst, * 2 r st, 1 av st *, van * 
tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. 4de nld: 1 kst, 1 r st, * 1 av st, 2 r st *, van * tot * blijven 
herh, eindigen met 1 av st, 1 r st, 1 kst. 5de nld: 1 kst, * 2 st r samenbr, 1 av st *, van * tot * 
blijven herh, eindigen met 1 kst = 24 st. 6de nld: 1 kst, * 1 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, 
eindigen met 1 kst. 7de nld: 1 kst, 1 r st, * 2 st r samenbr *, van * tot * blijven herh, eindigen 
met 1 r st, 1 kst = 14 st. De overbl st met het draadeinde samentrekken. De naad sluiten. Een 
pompon van ca 9 cm doorsnede maken en aan de punt naaien. 
 
 


