
ONMISBAAR PROEFLAPJE
10 cm tricotst., breinld. nr 3,5 = 21 st. en 30 nld.

KWALITEIT KLEUR 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52

P. RAINBOW PASTEL 11 12 12 13 13

Samenstelling van het model: 100% katoen

BENODIGDHEDEN
Breinld. «NATUREL» nr 3 (boordst. 1/1) en nr 3,5 (tricotst.)
Markeerringen

GEBRUIKTE STEKEN
Boordst. 1/1 - Tricotst.

WERKWIJZE

RUG- en VOORPAND
Wordt dwars gebr.
Zet 105 - 107 - 109 - 111 - 113 st. op met de breinld. nr 3,5, br. in tricotst. 
en rechts 1 st. meerd.:
om de 6 nld.: 12 maal
8 nld. hoger: 1 maal en om de 6 nld.: 11 maal
om de 8 nld.: 3 maal en om de 6 nld.: 9 maal
om de 8 nld.: 5 maal en om de 6 nld.: 7 maal
om de 8 nld.: 7 maal en om de 6 nld.: 5 maal

U hebt 117 - 119 - 121 - 123 - 125 st.

Op 25 - 26,5 - 28 - 29,5 - 31 cm tot. hoogte, plaats een markeerring aan de 
rechterkantst. om het begin van de hals te merken en rechtdoor verder br.

Op 55 - 56,5 - 58 - 59,5 - 61 cm tot. hoogte, plaats een markeerring aan de 
rechterkantst. om het einde van de hals te merken, daarna rechts 1 st. afk.:
4 nld. hoger: 1 maal en om de 6 nld.: 11 maal
om de 6 nld.: 12 maal
om de 6 nld.: 10 maal en om de 8 nld.: 2 maal
om de 6 nld.: 8 maal en om de 8 nld.: 4 maal
om de 6 nld.: 6 maal en om de 8 nld.: 6 maal

Op 80 - 83 - 86 - 89 - 92 cm tot. hoogte, de rest. 105 - 107 - 109 - 111 - 113 
st. afk.

Br. een tweede zelfde deel als voorpand.

MOUWEN
Zet 50 - 54 - 58 - 62 - 66 st. op met de breinld. nr 3 en br. in boordst. 1/1 
gedurende 3,5 cm.

Verder br. met de breinld. nr 3,5 in tricotst. en verdeel 3 meerd. in de 1e nld.
U hebt 53 - 57 - 61 - 65 - 69 st.

Aan weersz. 1 st. meerd.:
om de 16 nld.: 5 maal
om de 16 nld.: 5 maal
om de 16 nld.: 3 maal en om de 14 nld.: 2 maal
om de 16 nld.: 3 maal en om de 14 nld.: 2 maal
om de 16 nld.: 2 maal en om de 14 nld.: 3 maal

U hebt 63 - 67 - 71 - 75 - 79 st.

Op 35 - 35 - 34 - 34 - 33 cm tot. hoogte, alle st. afk.

AFWERKINGSBIEZEN
Zet 13 st. op met de breinld. nr 3 en br. in boordst. 1/1 gedurende 80 - 83 
- 86 - 89 - 92 cm: begin en eindig de 1e nld. met 2 r. st., daarna de st. afk.

AFWERKING
Zet de schouders ineen (tot aan de gemerkte st. voor de hals) aan de av. 
kant van het werk zodat de naden zichtbaar zijn aan de goede kant (zie 
foto).
Plaats een markeerring op 15 - 16 - 17 - 18 - 19 cm aan weersz. van de 
schoudernaden en zet de mouwen op dezelfde manier als de schouders 
tussen de markeerringen aan.
Sluit de onderkant van de mouwnaden.
Sluit de zijnaden vanaf 20 cm van de onderkant.
Naai de afwerkingsbiezen onderaan het rug- en voorpand.
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