
 

 

7 Trui 
2548-9 Trui met korte mouwen  
Maat S / M / L / XL 
 
Modelmaten: Bovenwijdte 104/108/112/116 cm 

Lengte ca 59/60/61/62 cm 
 
Materiaal: SURI ALPACA (alpaca) 225/250/250/275 g = 9/10/10/11 bollen salie 1082.0092 en 50/50/50/50 
g = 2/2/2/2 bollen camel 1082.0067. 1 lange en 1 korte LANGYARNS / ADDI rondbrnld Nr 7 + 8. 1 korte 
LANGYARNS / ADDI rondbrnld Nr 6. Kousenbrnldn Nr 7 + 8.  
 

Patroon I:  Nldn Nr 7 + 8: r tricot in nldn = r op goede kant, av op av kant. In toeren = alle st r. 
 
Tip 1: de trui wordt van boven naar onder met 3 draden Suri Alpaca gebreid. 

Tip 2: de kst ook in het overeenstemmend pat br. 
 
 
Proeflapje: Patroon I, Nldn Nr 8: 

10,5 st = 10 cm breed 
14 nldn = 10 cm hoog 
 

 

Ronde pas: met 3 draden camel 60 st opz met de korte rondbrnld Nr 6. Tot een toer sluiten. Het begin van 
de toer markeren en met de korte rondbrnld Nr 7 nog 5 toeren in pat I br, daarna met 3 draden salie 11 
toeren br. Met de korte rondbrnld Nr 8 in pat I br, hierbij in de 2de toer elke 5de st verdubbelen = 72 st. 3 
toeren br, in de volg toer elke 6de st verdubbelen = 84 st. 3 toeren br, in de volg toer elke 7de st verdubbelen 
= 96 st. 3 toeren br, in de volg toer elke 8ste st verdubbelen = 108 st, 3 toeren br, in de volg toer elke 9de st 
verdubbelen = 120 st, 3 toeren br, in de volg toer elke 10de st verdubbelen = 132 st, 3 toeren br, in de volg 
toer elke 11de st verdubbelen = 144 st. Na 43 toeren vanaf de opzet volg st laten liggen: voorpand 48 st, 
elke mouw 24 st, rugpand 48 st. 
Mouwen: met de telkens 24 st in wacht met nldn Nr 8 in pat I eerst 6/8/10/12 nldn br, hierbij op het einde 
van elke nld de laatste st verdubbelen = 30/32/34/36 st. Tot een toer sluiten en met de korte rondbrnld of 
kousenbrnldn Nr 7 in camel 6 toeren br. Het begin van de toer markeren = onder midden mouw. Daarna alle 
st soepel in het overeenstemmend pat afk. 
Rugpand: met de 48 st in wacht met nldn Nr 8 in pat I 5/7/9/11 nldn br, hierbij met een nld op de goede kant 
beginnen en aan weersz uit de gemeerderde st van de mouwen (tot de markering = onder midden mouw) 1 
st opnemen, hierna in elke nld op de goede kant nog 2x/3x/4x/5x1 st opnemen = 54/56/58/60 st. Met 1 nld 
op de goede kant eindigen. 



 

 

Rug- en voorpand: 3/4/5/6 st uit de gemeerderde st van de rechtermouw opnemen en in pat I met de 48 st 
in wacht van het voorpand br, daarna bij de linkermouw 3/4/5/6 st uit de gemeerderde st opnemen en met 
alle 108/112/116/120 st in toeren in pat I br. Op 20 cm van het begin van de toer nog 6 toeren met nldn Nr 7 
in camel br. Daarna alle st in het overeenstemmend pat afk. 
Afwerking: alle draden instoppen en eventueel kleine gaatjes bij de overgang van de ronde pas sluiten. 
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