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page 38

MERINO-SEDA

42
FIL KATIA

F RANÇAIS

TAILLES : –a) 38-40 –b) 42-44 –c) 46-48 –d) 50-52

Le modèle de la photographie correspond à 

la taille : -a) 38-40

FOURNITURES

MERINO-SEDA col. 75 : –a) 14 –b) 15 –c) 16 

–d) 18 pelotes.

Aiguilles Points employés

Nº 5

•  Pt jersey end.

•  Pt mousse

•  Couture au pt de côté

-  Pt fantaisie 
(voir graphique A)

• Voir explications dans points de base.

ÉCHANTILLON

Les dimensions sont données après un soigneux 

repassage à la vapeur de l’échantillon.

Au pt fantaisie, aigu. nº 5

10 cm. x 10 cm. = 28 m. et 30 rgs.

Au pt mousse, aigu. nº 5

10 cm. x 10 cm. = 18 m. et 40 rgs.

DOS

Monter –a)  100  m. –b)  108  m. –c)  116  m. 

–d) 124 m.

Tric. au pt mousse.
A 2 cm. de hauteur totale, continuer en tricotant au 

pt jersey end. en augmentant sur les 2 premiers 

rgs de la façon suivante :

–a) sur un rg end. : augmenter 19 m. réparties = 

119 m., sur le rg env. : augmenter 20 m. répar-

ties = 139 m.

–b) sur un rg end. : augmenter 23 m. réparties = 

131 m., sur le rg env. : augmenter 23 m. répar-

ties = 154 m.

–c) sur un rg end. : augmenter 26 m. réparties = 

142 m., sur le rg env. : augmenter 27 m. répar-

ties = 169 m.

–d) sur un rg end. : augmenter 30 m. réparties = 

154 m., sur le rg env. : augmenter 30 m. répar-

ties = 184 m.

A 5 cm. de hauteur totale, continuer en tricotant 

au pt fantaisie selon la lettre A du graphique A.

Épaules : A –a) 55 cm. –b) 56 cm. –c) 57 cm. 

–d) 58 cm. de hauteur totale, rabattre de chaque 

côté, sur chaque début de rg :

–a) 4 x 12 m., en diminuant en même temps 

3 x 2 m. ensemble end. chaque 12 m.

–b) 4 x 13 m.. en diminuant en même temps 

3 x 2 m. ensemble end. chaque 13 m.

–c) 4 x 14 m., en diminuant en même temps 

3 x 2 m. ensemble end. chaque 14 m.

–d) 1 x 16 m., 3 x 15 m. en diminuant en même 

temps 3 x 2 m. ensemble end. chaque 15 m.

Encolure : A 3 cm. depuis le début des épaules, 

rabattre les –a) 43 m. –b) 50 m. –c) 57 m. 

–d) 62 m qui restent, en diminuant en même 

temps 8 x 2 m. ensemble end..

DEVANT

Trav. comme pour le dos, sauf pour l’encolure.

Encolure : A –a) 48 cm. –b) 49 cm. –c) 50 cm. 

–d) 51 cm. de hauteur totale, rabattre les –a) 13 m. 

–b) 20 m. –c) 27 m. –d) 32 m. centrales en dimi-

nuant en même temps 3 x 2 m. ensemble end. et 

continuer en tricotant chaque côté séparément en 

rabattant du côté de l’encolure, sur chaque début 

de rg end. : 1 x 4 m., en diminuant en même 

temps 1 x 2 m. ensemble end., 1 x 3 m. en dimi-

nuant en même temps 1 x 2 m. ensemble end., 

3 x 2 m. en diminuant en même temps 1 x 2 m. 

ensemble end., 2 x 1 m.

Épaule : A 7 cm. depuis le début de l’encolure, 

rabattre sur l’extrémité gauche, sur chaque début 

de rg env. :

–a) 4 x 12 m., en diminuant en même temps 

3 x 2 m. ensemble env. chaque 12 m.

–b) 4 x 13 m.. en diminuant en même temps 

3 x 2 m. ensemble env. chaque 13 m.

–c) 4 x 14 m., en diminuant en même temps 

3 x 2 m. ensemble env. chaque 14 m.

–d) 1 x 16 m., 3 x 15 m. en diminuant en même 

temps 3 x 2 m. ensemble env. chaque 15 m.

Trav. l’autre côté de la même façon, mais à l’in-

verse.

MANCHES

Monter –a) 36 m. –b) 40 m. –c) 43 m. –d) 47 m.

Tric. au pt mousse.
A 6 cm. de hauteur totale, tric. 2 rgs au pt jersey 
end. en augmentant sur les 2 rgs de la façon 

suivante :

–a) sur un rg end. : augmenter 36 m. réparties 

= 72 m., sur le rg env. : augmenter 37 m. répar-

ties = 109 m.

–b) sur un rg end. : augmenter 36 m. réparties 

= 76 m., sur le rg env. : augmenter 37 m. répar-

ties = 113 m.

–c) sur un rg end. : augmenter 38 m. réparties 

= 81 m., sur le rg env. : augmenter 38 m. répar-

ties = 119 m.

–d) sur un rg end. : augmenter 38 m. réparties 

= 85 m., sur le rg env. : augmenter 39 m. répar-

ties = 124 m.

Continuer en tricotant au pt fantaisie selon la lettre 

–a) A –b) B –c) A –d) A du graphique A en aug-

mentant de chaque côté et à 1 m. des bords, tous 

4 et 6 rgs alternativement : 14 x 1 m.

Note : Trav. les augmentations au pt jersey end.
On obtient –a) 137 m. –b) 141 m. –c) 147 m. 

–d) 152 m.

A –a) 46 cm. –b) 47 cm. –c) 48 cm. –d) 49 cm. de 

hauteur totale, rabattre toutes les m. en diminuant 

en même temps 2 m. ensemble end. chaque 

4 m. rabattues.

Trav. l’autre manche de la même façon.

MONTAGE ET FINITION

Faufi ler les pièces placées face à face et repasser 

très soigneusement.

Toutes les coutures s’assemblent au pt de côté.
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Assembler une épaule.

Col : Relever toutes les m. autour des encolures 

en augmentant ou en diminuant sur le 1er rg, 

les m. nécessaires de façon à obtenir –a) 72 m. 

–b) 81 m. –c) 90 m. –d) 99 m.

Tric. au pt mousse.
A 5 cm. de hauteur totale, rabattre toutes les m.

Assembler l’autre épaule et le col.

Appliquer les manches = positionner la moitié de 

la partie supérieure de la manche sur la couture 

de l’épaule et faire arriver les extrémités sur les 

–a) 23 cm. –b) 24 cm. –c) 25 cm. –d) 26 cm. de 

la couture de l’épaule. Assembler.

Avec l’ouvrage complètement ouvert et très soi-

gneusement, donner un coup de fer sur les cou-

tures obtenues.

Assembler les côtés et le bas des manches.

N EDERLANDS

MATEN: –a) 38-40 –b) 42-44 –c) 46-48 –d) 50-52

Het model van de foto komt overeen met de 

maat: –a) 38-40

BENODIGD MATERIAAL

MERINO-SEDA kl. 75: –a) 14 –b) 15 –c) 16 –d) 18 

bollen

Breinaalden Gebruikte steken

Nr. 5

•  R. tric.st.

•  Ribbelsteek

•  Naad d.m.v. platte 
kantsteek

-  Fantasiesteek 
(zie grafi ek A)

• Zie beschrijvingen bij basissteken

STEEKVERHOUDINGEN

De maat is genomen ná het héél voorzichtig 

strijken met stoom v.h. proefl apje.

In fantasiesteek, breinaalden nr. 5

10x10 cm = 28 st. en 30 naalden.

In ribbelsteek, breinaalden nr. 5

10x10 cm = 18 st. en 40 naalden.

RUGPAND

–a) 100 st. –b) 108 st. –c) 116 st. –d) 124 st. opz. 

Brei ribbelsteek.
Bij 2 cm totale lengte, verderbreien in r. tric.st. en 

meerder hierbij in de eerste 2 naalden op de vol-

gende manier:

–a) in de naald aan de goede kant v.h. werk: 19 st. 

verdeeld meerderen = 119 st., in de naald aan de 

verkeerde kant v.h. werk, 20 st. verdeeld meer-

deren = 139 st.

–b) in de naald aan de goede kant v.h. werk, 23 st. 

verdeeld meerderen = 131 st., in de naald aan de 

verkeerde kant v.h. werk 23 st. verdeeld meer-

deren = 154 st.

–c) in de naald aan de goede kant v.h. werk, 26 st. 

verdeeld meerderen = 142 st., in de naald aan de 

verkeerde kant v.h. werk, 27 st. verdeeld meer-

deren = 169 st.

–d) in de naald aan de goede kant v.h. werk, 30 st. 

verdeeld meerderen = 154 st., in de naald aan de 

verkeerde kant v.h. werk, 30 st. verdeeld meer-

deren = 184 st.

Bij 5 cm totale lengte, verderbreien in fantasiesteek 
volgens de letter A van grafi ek A.

Schouders: Bij –a) 55 cm –b) 56 cm –c) 57 cm 

–d) 58 cm totale lengte, aan beide kanten, bij het 

begin van elke naald afk.:

–a) 4 maal 12 st., minder hierbij tegelijkertijd 

door elke 12 st., 3 maal 2 st. samen r. te breien.

–b) 4 maal 13 st., minder hierbij tegelijkertijd 

door elke 13 st., 3 maal 2 st. samen r. te breien.

–c) 4 maal 14 st., minder hierbij tegelijkertijd 

door elke 14 st., 3 maal 2 st. samen r. te breien.

–d) 1 maal 16 st., 3 maal 15 st., minder hierbij 

tegelijkertijd door elke 15 st., 3 maal 2 st. samen 

r. te breien.

Hals: Bij 3 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. 

schouders, de resterende –a) 43 st. –b) 50 st. 

–c) 57 st. –d) 62 st. afk., hierbij tegelijkertijd 

minderen door 8 maal 2 st. samen r. te breien.

VOORPAND

Breien zoals het rugpand, behalve de hals.

Hals: Bij –a) 48 cm –b) 49 cm –c) 50 cm –d) 51 cm 

totale lengte, in een naald aan de goede kant v.h. 

werk, de midd. –a) 13 st. –b) 20 st. –c) 27 st. 

–d) 32 st. afk. en hierbij tegelijkertijd minderen 

door 3 maal 2 st. samen r. te breien. Hierna elk deel 

apart verderbreien en aan de halskant, bij het begin 

van elke naald aan de goede kant v.h. werk afk.:

1 maal 4 st., minder hierbij tegelijkertijd door 

1 maal 2 st. samen r. te breien,

1 maal 3 st., minder hierbij tegelijkertijd door 

1 maal 2 st. samen r. te breien,

3 maal 2 st., minder hierbij tegelijkertijd door 

1 maal 2 st. samen r. te breien,

2 maal 1 st.

Schouder: Bij 7 cm lengte, meten vanaf het begin 

v.d. hals, op het linker uiteinde, bij het begin van 

elke naald aan de verkeerde kant v.h. werk afk.:

–a) 4 maal 12 st., minder hierbij tegelijkertijd 

door elke 12 st., 3 maal 2 st. samen av. te breien.

–b) 4 maal 13 st., minder hierbij tegelijkertijd 

door elke 13 st., 3 maal 2 st. samen av. te breien.

–c) 4 maal 14 st., minder hierbij tegelijkertijd 

door elke 14 st., 3 maal 2 st. samen av. te breien.

–d) 1 maal 16 st., 3 maal 15 st., minder hierbij 

tegelijkertijd door elke 15 st., 3 maal 2 st. samen 

av. te breien.

Brei het andere deel idem, maar in spiegelbeeld.

MOUWEN

–a) 36 st. –b) 40 st. –c) 43 st. –d) 47 st. opz. Brei 

ribbelsteek.
Bij 6 cm totale lengte, 2 naalden r. tric.st. breien 

en meerder hierbij over de 2 naalden op de vol-

gende manier:

–a) in de naald aan de goede kant v.h. werk, 36 st. 

verdeeld meerderen = 72 st., in de naald aan de 

verkeerde kant v.h. werk, 37 st. verdeeld meer-

deren = 109 st.

–b) in de naald aan de goede kant v.h. werk, 36 st. 

verdeeld meerderen = 76 st., in de naald aan de 

verkeerde kant v.h. werk, 37 st. verdeeld meer-

deren = 113 st.

–c) in de naald aan de goede kant v.h. werk, 38 st. 

verdeeld meerderen = 81 st., in de naald aan de 

verkeerde kant v.h. werk, 38 st. verdeeld meer-

deren = 119 st.

Graphique A

Sur les rgs envers, tric. les m. à l’env.

 R Répéter
 1 1 m. end.
 X glisser 5  m. sur une aigu. auxiliaire 

placée devant l’ouvrage, tric. 5 m. end. 
et à l’end. les 5 m. de l’aigu. auxiliaire.

 x glisser 5  m. sur une aigu. auxiliaire 
placée derrière l’ouvrage, tric. 5 m. end. 
et à l’end. les 5 m. de l’aigu. auxiliaire.

Grafi ek A

In de even naalden, de. st. av. breien.

 R Herhalen
 1 1 st. r.
 X zet 5  st. op een hulpnaald aan de 

voorkant v.h. werk, brei 5 st. r. en brei 
hierna de 5 st. v.d. hulpnaald r.

 x zet 5  st. op een hulpnaald aan de 
achterkant v.h. werk, brei 5  st.  r. en 
brei hierna de 5 st. v.d. hulpnaald r.
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–d) in de naald aan de goede kant v.h. werk, 38 st. 

verdeeld meerderen = 85 st., in de naald aan de 

verkeerde kant v.h. werk, 39 st. verdeeld meer-

deren = 124 st.

Hierna verderbreien in fantasiesteek volgens 

de letter –a) A –b) B –c) A –d) A van grafi ek A. 

Meerder hierbij aan beide kanten, op 1 st. vanaf 

elke kant, afwisselend in elke 4e naald en in elke 6e 

naald: 14 maal 1 st.

Opmerking: brei de gemeerderde st. in r. tric.st.
Er zijn hierna: –a) 137 st. –b) 141 st. –c) 147 st. 

–d) 152 st.

Bij –a) 46 cm –b) 47 cm –c) 48 cm –d) 49 cm 

totale lengte, alle st. afk. hierbij tegelijkertijd min-

deren door 2 st. samen r. te breien bij elke 4 st. 

die afgekant zijn.

Brei de andere mouw idem.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Rijg rondom de tegenover elkaar liggende delen 

en héél voorzichtig strijken.

Alle naden worden vastgenaaid d.m.v. platte 
kantsteek.
Sluit een schoudernaad.

Kraag: Alle st. rondom de halzen opnemen, 

meerder of minder hierbij verdeeld over de 1e 

naald het benodigd aantal st. tot er in totaal: 

–a) 72 st. –b) 81 st. –c) 90 st. –d) 99 st. zijn. Brei 

ribbelsteek.
Bij 5 cm totale lengte, alle st. afk.

Sluit de andere schoudernaad en de naad v.d. 

kraag.

Bevestig de mouwen = met het midden v.d. boven-

kant v.d. mouw aan de schoudernaad en de uit-

einden v.d. bovenkant v.d. mouw op –a) 23 cm 

–b) 24 cm –c) 25 cm –d) 26 cm vanaf de schouder-

naad vastnaaien aan het rugpand en het voorpand.

Met het kledingstuk geheel openliggend, héél voor-

zichtig strijken over de gevormde naden.

Sluit de naden v.d. zijkanten en de binnenkant 

v.d. mouwen.
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