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TRUI VOOR DE HOND MET SCANDINAVISCH PATROON

Raggi (70% wol, 30% polyamide, 1 bol ca 100 g = 150m)
Ca 16 st x 22 toeren in tricotst op nld nr 6 = 10x10 cm
Garengroep nr 5 (Opgelet! De hoeveelheid garen en de form kan afwijken bij het kiezen van een andere kwaliteit)
Past een hond met het gewicht 2 ½ - 3 ½ kg
Ca 34 cm
VOOR VRAGEN OVER DE GAREN Järbo Garn AB
Ca 33-34 cm
E-MAIL info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB, Reproductie en publicatie van
Kl 1: Ca 50 g (kl 1550, donkergrijs)
materiaal en teksten is niet toegestaan zonder toestemming van
Kl 2: Ca 50 g (kl 1549, lichtgrijs)
Järbo Garn AB.
Kl 3: Ca 15 g (kl 1500, vit)
FOTOGRAAF Lasse Åbom
Kl 4: Ca 15 g (kl 15124, olijfgroen)
FOTOMODEL Vega
Nr 5,5 en 6 mm
DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN
5,5 mm
VOOR DE LAATSTE VERSIE VAN HET PATROON ZIE www.jarbo.se
Nr 5,5, 40 cm
Järbo Garn
Soolorado/Sanna Mård Castman EMAIL: patterns@jarbo.se
Marja van Halteren, Charlottendals Gård

• Lees eerst het hele patroon door om onduidelijkheden te vermijden.
• Markeer de gekozen maat met een gekleurde pen zodat het makkelijker is het patroon te volgen.
• Brei/haak altijd een proeflap: Wij raden aan om eerst een proeflap van 12 x 12 cm te breien/haken om de steekverhouding
te kontrolleren. Kies evt. een dikkere of dunnere naald om de juiste steekverhouding te krijgen.
• Telpatroon; Het is makkelijker het telpatroon te volgen als u een liniaal legt, langs de rij die u aan het breien bent.

AFKORTINGEN

av = averecht, r = recht, kantst = kantsteek, st = steek, nld = naald, boordst=boordsteek, tricotst=tricotsteek, kl=kleur,
mind = mindering, meerd= meerdering

UITLEG

Meerder 1 st: Haal de draad op tussen 2 st, draai en brei r.
Kantsteek (kantst): De eerste en laatste st aan ieder kant wordt r gebreid.

TRUI VOOR DE HOND

Zet op 26 st op nld 5,5 mm en kl 2 en brei boordst *2r, 2 av* binnen de kantst aan ieder kant. Brei 7 toeren (1e toer =
av kant). Minder in de laatste toer 1 st = 25 st. Brei verder met nld 6 en tricotst. Meerder in de volgende toer vanaf de
goede kant 1 st aan ieder kant binnen de kantst. Herhaal de meerd ieder 2e toer nog 3 keer = 33 st. Alle meerderingen
worden in tricotst gebreid. Bij een hoogte van 4 cm (alleen de tricotst) brei volgens het telpatroon binnen de kantst
aan ieder kant. Vergroot het patroon naarmate het aantal st groter wordt.
Brei tot een hoogte van ca Teef; 11-12 cm / Reu; 13-14 cm. Zet op 12 st aan ieder kant = 12 st aan het begin en 12 aan
het einde van de toer. Brei tricotst en vergroot het patroon met het aantal st. = 57 st
Bij een hoogte van 19 cm brei als volgt: Kantst + 4 st (st voor de buik), zet de volgende 10 st op een hulpnaald/hulpdraad
(gat voor voorpoot) brei 27 st (= rug), zet de volgende 10 st op een hulpnaald/hulpdraad (gat voor voorpoot) brei 4 st
+ kantst (st voor de buik). Brei de twee delen voor de buik en de rug apart verder.
Buik: Minder nog eens 1 st voor het gat voor de poot en brei verder r tot een hoogte van ca 11-12 cm, gemeten vanaf
de opzet. Brei verder volgens het telpatroon tot zoverre dat gaat.
Rug: Brei r even veel toeren als voor de buik en volgens het telpatroon. Zet de st op een hulpnld te wachten.

AFWERKING

Naai de zoom midden op de buik samen.
Boord langs de gaten voor de voorpoten: met sokkenbreinld 5,5 mm haal de st op van de hulpnaald en neem nog eens
st op langs de opening met kl 1 totdat er 28 st op de nld staan. Verdeel op 3 breinld en brei met een 4e nld. Brei boordst
*2r, 2 av* tot een hoogte van 4 cm. Kant af in boordst. Brei op dezelfde manier langs het tweede gat.
Halskant: Met sokken- of rondbreinld 5,5 mm en kl 1, neem de wachtende st op vanaf de buik, neem 2 st op langs de
boordst van de ene poot (langs de eerste toer van de boordst niet de laatste) brei de st van de rug vanaf de hulpnld,
neem 3 st op langs de boordst van de tweede poot = 40 st op de nld. Brei boordst *2r, 2 av* tot een hoogte van 4 cm.
Kant af in boordst.
Boord langs de buik: Begin aan de onderkant van de rechter boord van de rug en neem st op met nld 5,5 mm en kl 2
langs de boord, langs de in tricotst gebreide kant, langs de kant van de buik en zo door naar de andere kant. Zorg voor
dat het aantal st deelbaar door 4 is. Brei boordst *2r, 2 av* tot een hoogte van 4 cm. Kant af in boordst.
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Het telpatroon laat alle toeren zien. Ga uit van de middelste
steek en herhaal daarna *,*. Reken zelf uit waar je moet
beginnen in het patroon.
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