Almeerse Visserstrui
Dit patroon is gemaakt door de Almeerse Wolunie, op basis van de Visserstrui die Kasper
Jongejan in 2021 ontwierp.
Dit is de eerste uitgeschreven versie van het patroon, in één maat (dames XL). Aan andere
maten wordt gewerkt. Komt u een fout tegen, laat het ons dan weten, dan passen we het
aan.
Het copyright van dit patroon berust bij de Almeerse Wolunie. Het is uitsluitend bedoeld
voor eigen gebruik.

Almere, oktober 2022

Nodig: 700 g Flevolander met 25% polyamide, gesponnen door Dickel, Sauerland (Almeerse
Wolunie)
Rondbreinaalden 3 en 3,5, kabelnaald
Stekenverhouding in tricotsteek: 19 steken x 31 naalden = 10 x 10 cm.
Maten

A (bovenwijdte):
B (wijdte tussen oksels):
C (mouw tot oksel):
D (hoogte pand tot oksel):
E (lengte raglan):
F (hoogte voorpand tot halsmindering):
G (hoogte achterpand):

106 cm (2 x 53 cm)
52,5 cm
43 cm
42 cm
31 cm
61 cm
64 cm

Gebruikte steken
Boordsteek 1 (over 4 steken + 2)
Toer 1: *2 recht, 2 verdraaid averecht*, herhaal van * tot *, eindig met 2 recht
Toer 2: *2 averecht, 2 verdraaid recht*, herhaal van * tot *, eindig met 2 averecht
Herhaal deze twee toeren.

Laddermotief

Kabelmotief

Godsoog

Achterpand
Zet 126 steken op met pen 3. Brei 24 toeren in boordsteek 1.
Meerder in de laatste toer verdeeld over de naald 16 steken (142 steken).
Brei ladderpatroon (zie teltekening) totaal 4 keer (40 toeren).
Brei 8 toeren tricotsteek. Meerder in de laatste toer verdeeld over de naald 4 steken (146
steken).
Ga verder in kabelpatroon (zie teltekening).
Elke oneven toer begint met 2 r, 1 av en eindigt met 1 av, 2 r; brei deze steken in de even
toer zoals ze zich voordoen. De averechte steek in de oneven toer kan gebruikt worden om
te meerderen/minderen volgens patroon. De twee rechte maken het makkelijk de trui netjes
in elkaar te zetten.
Brei tot een totale hoogte van 42 cm. Kant aan beide zijden 8 steken af (130 steken).
Raglanmindering:
Minder aan weerszijden aan de goede kant als volgt, telkens direct ná en voor de twee
steken rechte tricot:
1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 en dan telkens 1 steek tot er 46 steken over zijn.
Let goed op het breien van de ‘ruit’; als je niet kunt minderen of meerderen, sla dan ook
resp. een meerdering of mindering over.
Brei op een totale hoogte van 44 cm het ‘godsoog’ over de middelste 28 steken (zie
telpatroon).
Zet de laatste 46 steken op een hulpnaald of -draad.
Voorpand
Brei als het achterpand, echter zonder ‘godsoog’ tot er 56 steken over zijn.
Brei de raglanminderingen door en laat tegelijkertijd de middelste 12 steken staan en brei de
helften apart. Laat aan weerszijden achtereenvolgens 5, 4, 3 en 2 steken staan. Er blijven
uiteindelijk 46 steken op de naald. Zet deze steken op een hulpnaald of -draad.
Mouw (2x)
Zet 58 steken op met pen 3 en brei 26 toeren in boordsteek 1.
Ga verder met pen 3,5, in kabelpatroon. Begin elke oneven toer met 2 r, 1 av, eindig elke
oneven toer met 1 av, 2 r. Brei op de teruggaande toer de steken zoals ze zich voordoen.
Meerder in de 1e patroontoer aan weerszijden 1 steek in de eerste cq laatste averechte
steek.
Meerder vervolgens in toer 7 en 13 en vanaf hier elke 4e toer.
Onderbreek het patroon na 44 toeren.

Brei 30 toeren boordsteek (2 r, 2 av), maar houd de 2 r, 1 av / 1 av, 2 r aan begin/eind van de
toer en ga gewoon door met meerderen.
Pak het patroon weer op bij toer 11.
Ga in 140 toeren naar 114 steken, en brei de raglanminderingen zoals het achterpand
(inclusief de 8 steken afkanten aan weerszijden). Zet de laatste 16 steken op een hulpdraad
of -naald.
Zet de delen met de matrassteek aan elkaar.
Col
Zet alle steken van de hulpnaalden of -draden op een rondbreinaald 3,5 en brei 3 toeren av.
Brei telkens bij elke naad 2 steken samen.
Ga over op pen 3 en brei in boordsteek (2 r, 2 av) 40 toeren. Kant losjes af.
Werk alle losse draadjes weg.

