
Made by Me No.09 – Model 04 (Jas)

Maat

36/38 (40/42 – 44/46)

Materiaal

Rico Luxury Alpaca Superfine aran

Kleur 002 (naturel) 450 (500 – 550) g

Rico breinaalden 5 mm

Basispatroon

Boordpatroon

Heentoer: 1 st re, 1 st av om en om br., 

eindigen met 1 st re.

Terugtoer: de st br. zoals zij zich voordoen.

Ribbelpatroon rechts

Zowel in de heentoeren als ook in de 

terugtoeren: re st br.

Stekenproef in basispatroon

24 steken x 28 toeren = 10 x 10 cm

Overgehaalde minderingen

Aan de rechter werkrand: 

kantsteek, 2 st re gedraaid samen br. (1 st 

zoals re br. afh., 1 st re br., en de 

afgehaalde st over de gebreide st halen).

Aan de linker werkrand: 

de 2de en 3de st vóór de kantsteek re 

samen br., kantsteek.

Rugpand

121 (125 – 129) st opzetten, en tussen de 

kantsteken 29 (31 – 33) cm in basispatroon 

br. Dan aan weerskanten 4 (6 – 6) st afk. 

= 113 (113 – 117) st.

Tegelijk met de raglanvorming beginnen. 

Hiervoor aan weerskanten in elke 2de toer 

28x (in elke 2de toer 25x, dan in elke 4de 

toer 3x – in elke 2de toer 24x, dan in elke 

4de toer 4x) overgehaalde minderingen br. 

Op een totale hoogte van 50 (53 – 56) cm 

de resterende 57 (57 – 61) st afk.

Linker voorpand

67 (69 – 73) st opzetten, en br. zoals volgt:

1e toer: 21 (23 – 25) st in basispatroon br., 

1 osl. br., en het werkstuk keren.

2de toer: de st br. zoals zij zich voordoen.

3de toer: 41 (43 – 45) st in basispatroon 

br., de osl. van de 1e toer met de volgende 

st patroonsgewijs samen br., 1 osl. br., en 

het werkstuk keren.

4de toer: de st br. zoals zij zich voordoen.

5de toer: over alle st in basispatroon br., 

de osl. van de 3de toer met de volgende st 

patroonsgewijs samen br. Tegelijk met de 

zijvorming aan de rechter werkrand 

beginnen. Hiervoor in elke 2de toer 31x

1 st afk., en in elke 4de toer 5x1 st (in elke 

2de toer 29x1 st en in elke 4de toer 7x1 st 

– in elke 2de toer 30x1 en in elke 4de toer 

8x1 st) afk. = 31 (33 – 35) st. Op een totale 

hoogte van 29 (31 – 33) cm aan de rechter 

werkrand, voor de armsgaten, 4 (6 – 6) st 

afk. Dan de raglanvorming zoals het rug-

pand br. Op een totale hoogte van 48 (50 –

52) cm de resterende 3 (5 – 7) st afk.

Rechter voorpand

Zoals het linker voorpand br., maar 

tegengesteld.

Mouwen

53 (63 – 73) st opzetten, en tussen de 

kantsteken 20 (22 – 24) cm in basispatroon 

br. Dan met de meerderingen voor de 

mouwvorming beginnen. Hiervoor aan 

weerskanten in elke 6de toer 12x1 st

meerderen = 77 (87 – 97) st. Op een totale 

hoogte van 48 (49 – 50) cm aan weers-

kanten 4 (6 – 6) st afk. Dan de raglan-

vorming zoals het rugpand br. Op een 

totale hoogte van 69 (71 – 73) cm de

resterende 13 (19 – 29) st afk.

De tweede mouw evenzo br.

Afwerking

De panden volgens het schema spannen, 

bevochtigen en laten drogen. Dan alle 

naden sluiten, en de mouwen inzetten. 

Vanuit de voorste boorden en vauit de 

achterste hals in totaal circa 270 (290 –

310) st opzetten, en tussen de kantsteken 

8 cm in ribbelpatroon rechts br. Afsluitend 

alle st afk.


