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Dit patroon is ontworpen door Mooi van Draad, Nienke Landmand in opdracht van Durable. Het patroon is eigendom en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik 
van de koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.

Easy Autumn Sweater 

Op een mooie herfstdag draag je met veel plezier deze comfortabele sweater gebreid van Durable Cosy. Kies voor 
trendy Caramel of je favoriete kleur. Het eenvoudige ajourpatroon en de driekwart mouwen geven de Easy Autumn 
sweater een elegante uitstraling. Als de dagen kouder worden kun je de sweater ook heel goed combineren met 
een mooie blouse.

Garen 
Durable Cosy, 50% katoen & 50% polyacryl, 50gr/66m
Kleur 2210 Caramel: 10 (11, 12, 13, 14) bollen.

Stekenproef
Brei 13s en 19 rijen tricotsteek voor een stekenproef 
van 10x10cm met breinaalden 6mm.

Breinaalden
Breinaalden met knop, 6mm

Overige materialen 
Schaar
Spelden
Meetlint
Maasnaald 
Stekenmarkeerders
Wolnaald met groot oog

Gebruikte s. en afkortingen
AK achterkant
afk afkanten
ajourp ajourpatroon
av (brei) averecht
boordst. boordsteek
dubb. overh. Dubbele overhaling (tekening 1-3). Haal de volgende s af zonder te breien, brei de volg 2 s re samen.  
 Haal de afgehaalde s over de samengebreide s (= 2 s geminderd)
GK   goede kant
herh   herh.
re   (brei) recht
s   steek/steken
2s re sbr  2 s.  2 steken recht samenbreien
2s av sbr  2 s. 2 steken averecht samenbreien
M1L   Neem met de linkernld. Het draadje tussen de steken op vanaf de voorkant. Brei r. achter inst.,   
 zodat de resulterende steek naar links wijst.
meerd meerder
mind minder
omsl omslag, draad om naald slaan
overh  overhaling: haal de volg s af zonder te breien, brei de volg s re, haal de afgehaalde s over de 
 gebreide s (= 1s mind)
sbr  steken samen breien
tg  teruggaande (naald)
tricots   tricotsteek: langs de GK: brei alle s re, langs de AK: brei alle s av
weersz  weerszijden
x   maal/keer

Moeilijkheidsgraad 
Gemiddeld
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Afmetingen 
XS S M L XL

Afgewerkte rugbreedte 48,5 51,5 54,5 57,5 61     cm
Totale lengte 56 57 58 59 59     cm
Lengte tot armopening 35 35,5 35,5 36 35     cm
Halsopening 24 25,5 27 28,5 28,5  cm
Mouwlengte 37 39 40 41 42     cm
Mouwbreedte onderaan 25 26,5 28 30 32     cm

Patrooninfo en tips
Het patroon is uitgewerkt in 5 maten:  maat XS – S – M – L – XL.
De trui heeft een loose fit en een ¾ mouw. Wil je de mouwen wat langer breien, neem dan een bol extra.

De sweater is voorzien van een ruime hals. Wil je de hals minder breed? Minder dan slechts 1 of 2x en brei de 
overige rijen zonder te minderen.

De trui heeft in het midden van het voorpand en rugpand een mooi ajourpaneel. Het patroon hiervoor is apart 
uitgewerkt.

Ajourpatroon 
Dit paneel wordt gebreid over 13 s.
Rij 1: Brei 1s re, 1 omsl, 4s re, 1 dubb overh, 4s re, 1 omsl, 1s re.
Rij 2: Brei 2s re, 9s av, 2s re.
Rij 3: Brei 2s re, 1 omsl, 3s re, 1 dubb overh, 3s re, 1 omsl, 2s re.
Rij 4: Brei 3s re, 7s av, 3s re.
Rij 5: Brei 3s re, 1 omsl, 2s re, 1 dubb overh, 2s re, 1 omsl, 3s re.
Rij 6: Brei 4s re, 5s av, 4s re.
Rij 7: Brei 4s re, 1 omsl, 1s re, 1 dubb overh, 1s re, 1 omsl, 4s re.
Rij 8: Brei 5s re, 3s av, 5s re.
Rij 9: Brei 5s re, 1 omsl, 1 dubb overh, 1 omsl, 5s re.
Rij 10: Brei 6s re, 1s av, 6s re.

Herh Rijen 1-10.

Plaats een stekenmarkeerder in de steek voor het ajourp en ook eentje in de steek na het ajourp. (foto 1).

Patroon
Rugpand
Boords
Rij 1: zet losjes 64 (68, 72, 76, 80)s op, brei [2s re, 2s av] herh tot einde rij.
Rij 2: brei [2s av, 2s re] herh tot einde rij.
Rijen 3–8 (3–8, 3–8, 3–10, 3–10): herh Rijen 1 en 2 en brei in Rij 8 (8, 8, 10, 10) de middelste 2s av samen. 
- totaal: 63 (67, 71, 75, 79)s.

Begin ajourp en tricots
Rij 9 (9, 9, 11, 11): brei 25 (27, 29, 31, 33)s re, 13s ajourp volgens Rij 1, 25 (27, 29, 31, 33)s re.
Rij 10 (10, 10, 12, 12): brei 25 (27, 29, 31, 33)s av, 13s ajourp volgens Rij 2, 25 (27, 29, 31, 33)s av.
Rijen 11-18 (11-18, 11-18, 13-20, 13-20): brei verder in tricotsteek met de middelste 13s in ajourp (respec-
tievelijk volgens Rijen 3-10).
Rijen 9-18 (9-18, 9-18, 11-20, 11-20) vormen de patroonrijen. 
Rijen 19-98 (19-98, 19-98, 21-100, 21-100): Herh de patroonrijen NOG 8 x. 

Dit patroon is ontworpen door Mooi van Draad, Nienke Landmand in opdracht van Durable. Het patroon is eigendom en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik 
van de koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.
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Verander naar boords
Rij 99 (99, 99, 101, 101): brei[2s re, 2s av] herh tot einde rij en meerder in de middelste s: brei hier 2s re (= 
voor en achter insteken).
- totaal: 64 (68, 72, 76, 80)s.
Rij 100 (100, 100, 102, 102): Herhaal Rij 2.
Rijen 101-106 (101-108, 101-110, 103-112, 103-112): Herhaal Rijen 1 en 2.
Kant vervolgens alle s losjes in boords patroon af. 

Voorpand
Rijen 1-102 (1-102, 1-102, 1-104, 1-104): brei zoals het rugpand. (je breit dus tot en met de vierde rij 
boords bovenaan). 

Hals
Rij 103 (103, 103, 105, 105): kant voor de hals de middelste 29s in boords af.
Brei elk deel apart verder (foto 2):

Linker halskant 
Rijen 103-106 (103-108, 103-110, 105-112, 105-112): Mind iedere tweede rij aan de halskant 1s (op 2s 
vanaf de halskant), 2 (3, 4, 4, 4) x als volgt:  
Eerste mindering: brei 2s re, 2s av sbr, brei in patroon tot einde rij.
Tweede mindering: brei 2s re, 2s re sbr, brei in patroon tot einde rij.
Derde mindering: zoals tweede mindering.
Vierde mindering: zoals eerste mindering.
Brei na een minderingsrij altijd in de tg rij de steken re boven re en av boven av.

Kant vervolgens alle boords alle s losjes in patroon af.

Rechter halskant
Rijen 103-106 (103-108, 103-110, 105-112, 105-112): Mind iedere tweede rij aan de halskant 1s (op 2s 
vanaf de halskant), 2 (3, 4, 4, 4) x als volgt:  
Eerste mindering: brei in patroon tot er nog 4s op de linkernaald staan, haal 1s af, 1s av, 1s overh, 2s re. 
Tweede mindering : zoals eerste mindering.
Derde mindering: brei in patroon tot er nog 4s op de linkernaald staan, 1 overh, 2s re.
Vierde mindering: zoals eerste mindering. 
Brei na een minderingsrij altijd in de tg rij de steken re boven re en av boven av.

Kant vervolgens alle boords alle s. losjes in patroon af.

Mouwen
Boords
Rij 1: Zet losjes 30 (32, 34, 36, 38)s op, 
 Enkel maten S en L: brei 1s re, 2s av, [2s re, 2s av] herhaal tot laatste s, eindig met 1s re.
 Enkel maten XS, M, XL: brei [2s re, 2s av] herh tot einde rij. 
Rij 2:  Enkel maten S en L: brei 1s av, 2s re, [2s av, 2s re] herhaal tot laatste s, eindig met 1s av.
 Enkel maten XS, M, XL: brei [2s av, 2s re] herhaal tot einde rij. 
Rijen 3-8: Herh Rijen 1 en 2.

Brei verder in tricots
Rij 9: Meerder 10s als volgt:
     Maat XS: Brei 3s re, M1L, 2s re, M1L, 3x [3s re, M1L], 2s re, M1L, 3x [3s re, M1L], 2s re, M1L, 3s re.
     - totaal: 40s. 
     Maat S: Brei 5x [3s re, M1L], 2s re, M1L, 4x [3s re, M1L], 3s re. 
     - totaal: 42s.

Dit patroon is ontworpen door Mooi van Draad, Nienke Landmand in opdracht van Durable. Het patroon is eigendom en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik 
van de koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.
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     Maat M: Brei 5x [3s re, M1L], 4s re, M1L, 4x [3s re, M1L], 3s re. 
     - totaal: 44s.
     Maat L: Brei 4s re, M1L, 4x [3s re, M1L], 4s re, M1L, 4x [3s re, M1L], 4s re. 
     - totaal: 46s.
     Maat XL: Brei 4s re, M1L, 2x [3s re, M1L], 3x [4s re, M1L, 3s re, M1L], 3s re, M1L, 4s re. 
     - totaal: 48s.

Brei verder in tricots en meerd daarbij 7x iedere vijfde rij aan weersz 1 s. 
– totaal: 54 (56, 58, 60,62)s. 
Brei tot een totale hoogte van 37 (39, 40, 41, 42) cm. 
Kant alle s losjes af.

Afwerking
Schoudernaden
Naai de schouders van het voor- en achterpand aan elkaar en zorg ervoor dat de rechte en averechte steken mooi 
doorlopen (foto 3).

Mouwen inzetten
Naai de mouwen aan de panden. Geef het midden van de mouw aan met een speld. Plaats deze precies tegen de 
schoudernaad.
Meet de helft van de mouwbreedte af op de panden. Geef dit aan weerszijde van de schoudernaad aan met een 
speld. Naai de bovenkant van de mouw tussen deze markeringen (foto 4).

Zijnaden
Sluit de mouwen en de panden met de GK voor met de matrassteek (tekening 4).

Werk alle draadjes netjes weg.
Block je trui voorzichtig in vorm en laat aan de lucht drogen. 

Matenschema 
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Tekening 1 Tekening 2

Tekening 3 Tekening 4

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4


