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>> HET MATERIAAL <<
We hebben De Trui Van 2016 in vier soorten wol gebreid. Voor elke soort wol is er een gratis
patroon. Dit is patroon 2 (naald 12) in Mohair Bernadette.
Een speciale dikke zijdemohair. Deze ecologische draad werd ontwikkeld door de Belgische
draadspecialisten Bart en Francis (www.bart-francis.be). Zij ontwikkelen draden voor diverse
Europese modehuizen.
Bart en Francis: via www.Bart-Francis.be
>> DE STEKEN <<
Gebruikte steken:
• Honingraatsteek (de steek bij de hals en bovenaan het rugpand en bovenkant mouwen)
• Bijencellensteek (de rest van de trui)
• Boordsteek (2 recht, 2 averecht)
Uitleg Bijencellensteek:
Eerst een tweede naald: geheel recht.
Derde naald * 1 steek R – 1 dubbele steek *
Vierde naald: * neem met de rechternaald de lange lus van de vorige naald op, en brei deze recht
samen met de steek die erboven zit – 1 steek R *
Vijfde naald: * 1 dubbele steek – 1 steek R *
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Zesde naald: * 1 steek R – neem met de rechternaald de lange lus van de vorige naald op, en brei
deze recht samen met de steek die erboven zit *
Herhaal steeds de derde tot en met de zesde naald.
Dubbele steek: steek in het lusje onder de te breien steek en brei deze recht. (zo gaan de twee
lusjes van de naald af, dat zorgt voor de terugnaald van het lusje)
Uitleg Honingraatsteek:
Voor de symmetrie en de herhaling: veelvoud van 8 + patroon.
Eerste en vijfde naald: alles R
Tweede naald en alle even naalden: AV (de steken breien zoals ze zich aanbieden)
Derde naald: * 4R steken naar rechts kruisen (2 en 2: plaats twee steken op een kabelnaald
ACHTER het werk, brei de volgende steken R, brei dan de 2 steken van de kabelnaald) – 4R
steken naar links kruisen (2 en 2: plaats twee steken op een kabelnaald VOOR het werk, brei de
volgende steken R, brei dan de 2 steken van de kabelnaald) * herhaal van * tot * - volg verder
patroon.
Zevende naald: * vier R steken naar links kruisen (2 en 2) - vier steken naar rechts kruisen (2 en
2) herhaal van * tot * - steeds herhalen van de 1ste tot de 8ste naald. (Wijst zich ook uit patroon
zoals hieronder beschreven).
Naar rechts kruisen is 2A (2X) en naar links kruisen 2V (2X).
Maak eerst een proeflapje van beide steken zodat je de steken goed in de vingers krijgt en ivm de
verhoudingen. Wil je iets veranderen aan het patroon dan is de honingraadsteek de steek die het
aantal steken bepaalt. Deze steekt bepaalt de vorm van de trui (de taillering). De bijensteek is een
volumineuze steek. Wil je de trui minder dik maken dan kun je deze steek vervangen door de
tricotsteek.

Proeflapje Mohair 10 x 10 cm
•
•

bijencellensteek: 6 steken / 20 toeren
honingraatsteek: 10 steken/ 12 toeren

Gebruikte afkortingen:
• AV = averecht
• R = recht
• Dubbel = onder de steek breien
• Lusje = het lusje mee opnemen en breien
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•
•
•
•
•

V (2X) = kruising dat de steken VOOR op de hulpnaald staan
A (2X) = kruising dat de steken ACHTER op de hulpnaald staan
Samen = minderen
Meer = meerderen
Bij afkanten doortellen.

>> V O O R P A N D <<
1. 42 steken opzetten
2. 2AV-2R ....
3. 2R-2AV... boord doorbreien tot en met naald 8
9. geheel recht
10. 2AV-38 recht-2AV
11. 2R-38 dubbel-2R vanaf hier start de bijencellensteek
12. 2AV-38 lusje-2AV tot en met naald 57 zo doorbreien
58. 2AV-15 lusje-8AV-15 lusje-2AV
59. 2R-15 dubbel-2A(2X)-2V(2X)-15 dubel-2R
63. 2R-15 dubbel-2V(2X)-2A(2X)-15 dubbel-2R
66. 2AV-11 lusje-16AV-11 lusje-2AV
67. 2R-11 dubbel-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-11 dubbel-2R
71. 2R-11 dubbel-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-11 dubbel-2R
73. 2R afkanten, doortellen-1R-9 dubbel-16R-11 dubbel-2R = 40 steken
74. 2AV afkanten, doortellen-1AV-9 lusje-16AV-9 lusje-2AV = 38 steken
75. 2R-9 dubbel -2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)- 9 dubbel-2R
78. 2AV-5 lusje-24 AV-5 lusje-2AV
79. 1R-2R gedraaid samen-4 dubbel-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-4
dubbel-2R samen-1R = 36 steken
80. 2AV-4 R lusje-24 AV-4R lusje-2AV
Nu splitsen voor V-hals
81. 2R-4R dubbel-12R *
12R-4 dubbel-2R
82. 2AV-4 lusje-12AV * 12AV-4 lusje-2AV
83. 2R-4 dubbel-2A(2X)-2V(2X)-1R-2R samen-1R * 1R-2R gedraaid samen-1R-2A(2X)2V(2X)-4 dubbel-2R= 2 maal 17 steken
85. 1R-2 R gedraaid samen-3 dubbel-11R * 11R -3 dubbel-2R samen-1R = 2 maal 16 steken
86. 2AV-3 lusje-11 AV * 1AV-3 lusje-2AV
87. 2R-3 dubbel-2V(2X)-2A(2X)-2R samen-1R * 1R-2R gedraaid samen- 2V(2X)-2A(2X)-3
dubbel-2R = 2 keer 15 steken
88. 2AV- 3 lusje-10 AV * 10 AV- 3 lusje -2AV
90. Vanaf nu alle even naalden AV.
91. 1R-2R gedraaid samen-2R-2A(2X)-2V gedraaid samenbreien (2X)-2R * 2R-2A
samenbreien (2X)-2V(2X)-2R-2R samen-1R = 2 keer 13 steken
92. 13 AV * 13 AV
95. 4R-2V(2X)-2A (2X, laatste steek samenbreien met de eerste steek van de vaste naald)-1R
* 1R-2V (2X gedraaid samen) - 2A (2X) -4R = 2 keer 12 steken
97. 1R-2R gedraaid samen-9R * 9R-2R samen-1R = 2 keer 11 steken
99. 3R-2A (2X)-1R -2R samen-1R * 1R-2R gedraaid samen-2V (2X)-3R = 2 keer 10 steken
103. 1R-2R gedraaid samen-2V (2X)-2R samen-1R * 1R-2R gedraaid samen-2A(2X)-2R
samen-1R = 2 keer 8 steken
105. 2 keer 8R afkanten.
>> A C H T E R P A N D <<
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1. 42 steken opzetten
2. 2AV-2R ....
3. 2R-2AV... boord doorbreien tot en met naald 8
9. geheel recht
10. 2AV-38 recht-2AV
11. 2R-38 dubbel-2R vanaf hier start de bijencellensteek
12. 2AV-38 lusje-2AV tot en met naald 57 zo doorbreien
58. 2AV-15 lusje-8AV-15 lusje-2AV
59. 2R-15 dubbel-2A(2X)-2V(2X)-15 dubel-2R
63. 2R-15 dubbel-2V(2X)-2A(2X)-15 dubbel-2R
66. 2AV-11 lusje-16AV-11 lusje-2AV
67. 2R-11 dubbel-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-11 dubbel-2R
71. 2R-11 dubbel-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-11 dubbel-2R
73. 2R afkanten, doortellen-1R-9 dubbel-16R-11 dubbel-2R = 40 steken
74. 2AV afkanten, doortellen-1AV-9 lusje-16AV-9 lusje-2AV = 38 steken
75. 2R-9 dubbel -2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)- 9 dubbel-2R
78. 2AV-5 lusje-24 AV-5 lusje-2AV
79. 1R-2R gedraaid samen-4 dubbel-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-4
dubbel-2R samen-1R = 36 steken
80. 2AV-4 R lusje-24 AV-4R lusje-2AV
82. 4 lusjes-24 AV-4 lusjes-2AV
83. 2R-4 dubbel-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-4 dubbel-2R = 36 steken
85. 1R-2Rgedraaid samen-3dubbel-24R-3 dubbel-2R samen-1R = 34 steken
87. 2R -3 dubbel-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-3 dubbel-2R = 34 steken
90. Vanaf nu alle even naalden AV
91. 1R-2R gedraaid samen-2 dubbel- 2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)- 2
dubbel-2R samen-1R = 32 steken
95. 4R-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-4R = 32 steken
97. 1R- 2R gedraaid samen- 26R-2R samen-1R = 30 steken
99. 3R-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-3R
101. 1R-2R gedraaid samen-24R-2R samen-1R = 28 steken
103. 2R-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2R
105. 28 steken R afkanten.
>> MOUW <<
1.
2.
3.
9.
10.
11.
12.
15.
16.
17.
18.
23.
24.
29.
30.
33.

18 steken opzetten
2 AV 2 R … 2AV
2R -2 AV -…. 2R –t/m naald 8
2R 1 meer- 4R- 1 meer- 6R- 1 meer- 4R- 1meer- 2R = 22 steken
2AV- 18R-2AV
2R-18 dubbel-1R ….. 2R
2AV-18R lusje… 2AV
2R-1 meer-18 dubbel-1 meer-2R=24 steken
2AV-20R lusje- 2AV
2R-1 meer-20 dubbel-1R meer-2R =26 steken
2AV-22R lusje-2AV
2R-1 meer- 22 dubbel-1 meer-2R= 28 steken
2 AV- 24 lusje-2AV
2R-1 meer-24 dubbel-1 meer-2R=30 steken
2AV-28 lusje-2AV
2R-1 meer-26 dubbel-1 meer-2R=32 steken
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34. 2AV-28 lusje-2AV
39. 2R-1 meer-28 dubbel-1 meer-2R = 34 steken
40. 2AV-30 lusje-2AV
45. 2R-1R meer- 30 dubbel-1R meer-2R = 36 steken
46. 2A-32 lusje-2A
51. 2R-1R meer-32 dubbel-1R meer-2R = 38 steken
52. 2AV-34 lusje-2AV
54. 2A-13 lusje-8AV-13 lusje-2AV
55. 2R-13 dubbel-2A (2X)-2V(2X)-13 dubbel-2R
59. 2R-1R meer-13 dubbel-2V(2X)-2A(2X)-13 dubbel-1R meer-2R = 40 steken
60. 2AV-14 lusje-8AV-14 lusje-2AV
62. 2AV-10 lusje-16AV-10 lusje-2AV
63. 2R-10 dubbel-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-10 dubbel-2R
67.2 afkanten, doortellen 1R- 8 dubbel- 2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-10 dubbel-2R= 38
steken
68. 2 AV afkanten, doortellen - 1AV – 8 lusje-16 AV-8 lusje-2AV = 36 steken
70. 2 AV-4 lusje-24AV-4lusje-2AV = 36 steken
71. 1R-2R gedraaid samen-3 dubbel-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)- 3
dubbel- 2R samen- 1R = 34 steken
75. 1R-2R gedraaid samen-2R dubbel--2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2
dubbel-2R samen-1R = 32 steken
79. 1R-2R gedraaid samen-1R- 2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-1R -2R
samen-1R = 30 steken
80. vanaf nu alle even naalden AV
83. 1R-2R gedraaid samen-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2R samen-1R = 28
steken
87. 2R-2A (2X samenbreien)- 2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V samenbreien (2X)-2R = 26
steken
91. 1R- 1 niet breien naar rechte naald-1V-(eerste 1X samenbreien met de niet gebreide
steek -1X van de hulpnaald)- 2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A (1X, 1X en 1R samenbreien)1R = 24 steken
95. 1R-2R gedraaid samen-1R-2V(2X)-2A(2X)-2V(2X)-2A(2X)-1R-2R samen-1R = 22 steken
99. 2R-5 gedraaid samen-2V(2X)-2A(2X)-5 samen-2R = 14 steken
101. 1R-2R gedraaid samen-8R-2R samen-1R = 12 steken
103. 2R-2A (2X)-2V(2X)-2R
107. 2R-2V(2X)-2A(2X)-2R
109. 12 steken recht afkanten
>> D I C H T N A A I E N <<
Gebruik hiervoor de matrassteek
>> H A L S <<
Een verticale dubbele mindering maken . Deze methode mindert twee steken tegelijkertijd
waardoor een verticale steek in het midden ontstaat. (de extra gemeerderde steek tussen
naald 2 en 3 gebruiken we daarvoor). De extra gemeerderde steek is als laatste steek op
naald 2. De laatste twee steken van naald 2 overhevelen naar naald 3. Steek de rechternaald
door de eerste en tweede steek samen. Haal beide steken samen af , op de rechternaald. Brei
de volgende steek zoals die moet, en gebruik de linkernaald om de twee afgehaalde steken
over de gebreide steek en van de rechternaald af te halen.
Breien met 4 naalden. Eerste naald is schouder. Tweede naald is linker V. Derde naald is
rechter V. Op de eerste naald zet je 22 steken op. 2R-2AV ….. 2R. Tweede naald 30 steken.
Breipatroon 2 MOHAIR De Trui Van 2016
Gratis patroon voor Greenchoice Warmetruiendag, (niet voor commerciële doeleinden)
Ontwerp Carolien Evers (Bedtime For Bonzo©), productie Klimaatzuster. Meer foto’s op de website!

6

2AV-2R…… 2AV. Tussenlusje opnemen. Steek van maken (R). Daar achter vindt de mindering
plaats. Derde naald 30 steken opzetten. 2AV-2R…… 2AV. Vier toeren breien, bij de tweede en
derde naald de mindering toepassen. Toer vijf: afkanten zoals de steken zich voordoen met
ook de mindering tussen naald twee en drie.
Bekijk op de website ook het mannen- en kinderpatroon!
Credits foto’s:
Foto: Eva Broekema, Model: Tina @EVD Agency, Make-up artist: Niels Jansen, Ontwerp trui:
Carolien Evers (Bedtime for Bonzo), Wol: Erika Knight, Rok: Marcha Hüskes via Coming Soon
Arnhem. Productie: Klimaatzuster, in opdracht van Greenchoice Warmetruiendag.
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