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FIL KATIAFIL KATIA

F RANÇAIS

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

Le modèle de la photo correspond à la taille : 

–a) 38-40

FOURNITURES

Qualité DUOMO

Modèle bleu col. nº 93 : –a) 7 –b) 8 –c) 8 –d) 9 

pelotes

Modèle jaune col. nº 88 : –a) 7 –b) 8 –c) 8 –d) 9 

pelotes

Modèle blanc col. nº 80 : –a) 7 –b) 8 –c) 8 –d) 9 

pelotes

Modèle vert col. nº 92 : –a) 7 –b) 8 –c) 8 –d) 9 

pelotes

Tric. chaque modèle dans le coloris correspondant.

Aiguilles Points employés

Nº 5

•  Côtes 1x1

•  M. lisière

•  Couture au pt de côté

-  Pt ajouré (voir graphique A)

• Voir les explications dans Points de base

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

Mesurer l’échantillon après l’avoir généreusement 

repassé à la vapeur.

10 m. et 22 rgs au pt ajouré, avec les aig. nº 5

DOS

Monter –a) 80 m. –b) 84 m. –c) 88 m. –d) 94 m. 

et tric. en côtes 1x1.

À 6 cm de hauteur totale, continuer à tric. au pt 
ajouré selon le graphique A, en répartissant 29 dim. 

(soit 3 m. ensemble) au 1er rg.

Il reste –a) 51 m. –b) 55 m. –c) 59 m –d) 65 m.

Remarque : étant donné que ce point se relâche 

une fois repassé et pour mieux contrôler le travail, 

il faut contrôler le nombre de rgs.

Épaules : à –a) 104 rgs –b) 106 rgs –c) 108 rgs 

–d) 110 rgs (soit –a) 47 cm –b) 48 cm –c) 49 cm 

–d) 50 cm après repassage) à partir du début du 

pt ajouré, rabattre de chaque côté, au début de 

chaque rg :

–a) 1 x 6 m., 2 x 4 m.

–b) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m.

–c) 1 x 6 m., 2 x 5 m.

–d) 3 x 6 m.

Encolure : à 6 rgs (soit 3 cm) à partir du début des 

épaules, rabattre les –a) 23 m. –b) 25 m. –c) 27 m. 

–d) 29 m. restantes.

DEVANT

Tric. comme le dos jusqu’à la bordure de l’encolure.

Bordure encolure : à 68 rgs (soit 31 cm après 

repassage) à partir du début du pt ajouré et à un 

rg sur l’envers, tric. comme suit : tric. les –a) 21 

–b) 23 –c) 25 –d) 27 premières m. au pt ajouré 

(en terminant par 1  jeté) et tric. les –a) 8 –b) 8 

–c) 8 d) 9 m. suivantes en côtes 1x1, en com-

mençant par 1 m. env. pour la bordure et laisser 

les –a) 22 –b) 24 –c) 26 d) 29 m. du côté droit 

en attente.

Continuer à tric. les m. du côté gauche.

Remarque : pour obtenir une bordure bien souple, 

tous les 12 rgs, tric. 2 rgs supplémentaires sur 

ces m. Pour une lisière parfaite, glisser la 1ère m. 

de chaque rg en la prenant à l’inverse de comme 

elle se présente.

Encolure : à 26 cm à partir du début de la bordure 

d’encolure (après repassage sur 12 cm à partir du 

début de la bordure), rabattre du côté droit, au 

début de chaque rg sur l’endroit :

–a) 1 x 10 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m.

–b) 1 x 10 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m.

–c) 1 x 10 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

–d) 1 x 10 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

Épaule : à –a) 10  rgs –b) 12  rgs –c) 14  rgs 

–d) 16 rgs à partir du début de l’encolure (après 

repassage de –a) 4 cm –b) 5 cm –c) 6 cm –d) 7 cm 

à partir du début de l’encolure), rabattre du côté 

gauche, au début de chaque rg sur l’envers :

–a) 1 x 6 m., 2 x 4 m.

–b) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m.

–c) 1 x 6 m., 2 x 5 m.

–d) 3 x 6 m.

Monter 8 m. pour la bordure et reprendre les 

–a) 22 m. –b) 24 m. –c) 26 m. –d) 29 m. en 

attente du côté droit. Tric. comme le côté gauche 

mais en vis-à-vis.

Remarque : il y a 1 m. de plus du côté droit donc, 

sur l’encolure, rabattre 1 x 11 m. (et non 1 x 10 m.).

MANCHES

Monter –a) 44 m. –b) 46 m. –c) 48 m. –d) 50 m. 

et tric. en côtes 1x1.

À 7 cm de hauteur totale, continuer à tric. au 

pt ajouré selon le graphique A, en répartissant 

1 augm. au 1er rg (on obtient –a) 45 m. –b) 47 m. 

–c) 49 m. –d) 51 m.).

À –a) 50 rgs –b) 52 rgs –c) 54 rgs –d) 56 rgs (soit 

–a) 23 cm –b) 24 cm –c) 25 cm –d) 26 cm après 

repassage) à partir du début du pt ajouré, rabattre.

MONTAGE

Fermer toutes les coutures au pt de côté.

Faufi ler les morceaux endroit contre endroit (le 

dos et le devant séparément et pliés en deux sur la 

longueur) et repasser généreusement à la vapeur.

Coudre les épaules.

Col : relever toutes les m. sur l’encolure, du milieu 

de la bordure du côté droit au milieu de la bordure 

du côté gauche, en augmentant ou en diminuant 

au 1er rg le nombre de m. nécessaire pour obtenir 

–a) 86 m. –b) 94 m. –c) 102 m. –d) 110 m. Tric. 

en côtes 1x1.

À 9 cm de hauteur totale, rabattre.

Coudre les 8 m. de bordure en plaçant la bordure 

gauche sur la bordure droite.

Appliquer et coudre les manches, en faisant coïn-

cider le milieu du haut de la manche et la couture de 

l’épaule et en plaçant les extrémités à –a) 22,5 cm 

–b) 23,5 cm –c) 24,5 cm –d) 25,5 cm de la couture 

de l’épaule.

Repasser les coutures sur le vêtement complète-

ment ouvert (sauf le col).

Coudre les côtés et le dessous des manches.

Graphique A

 R Répéter
 2 1 m. env.
 7 1 m. lisière
 U 1 jeté
 I 2 m. ensemble à l’env.

Grafi ek A

 R Herhalen
 2 1 st. av.
 7 1 kantsteek
 U 1 draadomslag
 I 2 st. samen av. breien
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Opmerking: Bijde steken v.d. sluiting, in alle 

naalden aan de goede kant v.h. werk, de eerste 

st. zonder te breien an andersom dan deze st. 

voorkomt, over laten glijden op de rechternaald 

en om te voorkomen dat dit gaat trekken, brei elke 

12 naalden 2 naalden extra over deze st.

Hals: Bij 26 naalden, meten vanaf het begin v.d. 

sluiting v.d. hals (ná het strijken 12 cm, meten vanaf 

het begin v.d. sluiting), op het rechter uiteinde, bij 

het begin van elke naald aan de goede kant v.h. 

werk afk.:

–a) 1 maal 10 st., 2 maal 2 st., 1 maal 1 st.

–b) 1 maal 10 st., 2 maal 2 st., 2 maal 1 st.

–c) 1 maal 10 st., 2 maal 2 st., 3 maal 1 st.

–d) 1 maal 10 st., 2 maal 2 st., 4 maal 1 st.

Schouder: Bij –a) 10 naalden –b) 12 naalden 

–c) 14 naalden –d) 16 naalden, meten vanaf het 

begin v.d. hals (ná het strijken –a) 4 cm –b) 5 cm 

–c) 6 cm –d) 7 cm, 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) 1 maal 6 st., 2 maal 4 st.

–b) 1 maal 6 st., 1 maal 5 st., 1 maal 4 st.

–c) 1 maal 6 st., 2 maal 5 st.

–d) 3 maal 6 st.

8 St. opz. voor de sluiting en de wachtende 

–a) 22 st. –b) 24 st. –c) 26 st. –d) 29 st. v.h. rechter 

uiteinde opnemen. Breien zoals het linker uiteinde, 

maar in spiegelbeeld.

Opmerking: Omdat er 1 st. meer is op het rechter 

uiteinde, bij de hals 1 maal 11 st. afk. in plaats van 

1 maal 10 st.

MOUWEN

–a) 44 st. –b) 46 st. –c) 48 st. –d) 50 st. opz. Brei 

boordsteek 1x1.
Bij 7 cm totale lengte, verderbreien in ajoursteek 
volgens grafi ek A en meerder hierbij 1 st. verdeeld 

over de 1e naald (= –a) 45 st. –b) 47 st. –c) 49 st. 

–d) 51 st.).

Bij –a) 50 naalden –b) 52 naalden –c) 54 naalden 

–d)  56  naalden, meten vanaf het begin v.d. 

ajoursteek (ná het strijken –a) 23 cm –b) 24 cm 

–c) 25 cm –d) 26 cm, meten vanaf het begin v.d. 

ajoursteek), alle st. afk.

Brei de andere mouw op dezelfde manier.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Alle naden worden vastgenaaid d.m.v. platte 
kantsteek.
Rijg rondom de tegenover elkaar liggende delen 

(het rugpand en voorpand apart en dubbelge-

vouwen in de lengte) en maximaal strijken met 

stoom.

Sluit de schoudernaden.

Kraag: Alle st. rondom de hals opnemen, vanaf 

de helft v.d. sluiting v.h. rechter uiteinde tot aan de 

helft v.d. sluiting v.h. linker uiteinde, meerder of 

minder hierbij verdeeld over de 1e naald het beno-

digd aantal st. tot er in totaal –a) 86 st. –b) 94 st. 

–c) 102 st. –d) 110 st. zijn. Brei boordsteek 1x1.
Bij 9 cm totale lengte, alle st. afk.

Naai de 8 st. die opgezet zijn voor de sluiting v.h. 

rechter uiteinde onder de sluiting v.h. linker uiteinde.

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) 22,5 cm 

–b) 23,5 cm –c) 24,5 cm –d) 25,5 cm vanaf de 

schoudernaad vastnaaien aan het rugpand en 

voorpand.

Met het werkstuk geheel openliggend, strijken over 

de gevormde naden, behalve de naden v.d. kraag.

Sluit de naden v.d. zijkanten en de binnenkant 

v.d. mouwen.

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

DUOMO

Model kl. blauw 93: –a) 7 –b) 8 –c) 8 –d) 9 bollen

Model kl. geel 88: –a) 7 –b) 8 –c) 8 –d) 9 bollen

Model kl. wit 80: –a) 7 –b) 8 –c) 8 –d) 9 bollen

Model kl. groen 92: –a) 7 –b) 8 –c) 8 –d) 9 bollen

Brei elk model met de overeenkomende kleur.

Breinaalden Gebruikte steken

Nr. 5

•  Boordsteek 1x1

•  Kantsteek

•  Naad d.m.v. platte kantsteek

-  Ajoursteek (zie grafi ek A)

• Zie beschrijvingen bij basissteken

STEEKVERHOUDING

De maat is genomen ná het fl ink strijken met 

stoom v.h. proefl apje.

In ajoursteek, breinaalden nr. 5

10x10 cm = 10 st. en 22 naalden.

RUGPAND

–a) 80 st. –b) 84 st. –c) 88 st. –d) 94 st. opz. Brei 

boordsteek 1x1.
Bij 6 cm totale lengte, verderbreien in ajoursteek 
volgens grafi ek A, minder hierbij (= door 3 st. 

samen te breien) 29 st. verdeeld over de 1e naald.

Er zijn hierna: –a) 51 st. –b) 55 st. –c) 59 st. 

–d) 65 st.

Opmerking: Gezien het feit dat deze steek nádat 

hierover gestreken is, veel rekt en voor een betere 

controle v.h. werk. is het noodzakelijk om het aantal 

naalden dat gebreid wordt, te noteren.

Schouders: Bij –a) 104 naalden –b) 106 naalden 

–c) 108 naalden –d) 110 naalden, meten vanaf het 

begin v.d. ajoursteek (ná het strijken –a) 47 cm 

–b) 48 cm –c) 49 cm –d) 50 cm, meten vanaf het 

begin v.d. ajoursteek), aan beide kanten, bij het 

begin van elke naald afk.:

–a) 1 maal 6 st., 2 maal 4 st.

–b) 1 maal 6 st., 1 maal 5 st., 1 maal 4 st.

–c) 1 maal 6 st., 2 maal 5 st.

–d) 3 maal 6 st.

Hals: Bij 6 naalden vanaf het begin v.d. schouder 

(3 cm vanaf het begin v.d. schouders), de reste-

rende –a) 23 st. –b) 25 st. –c) 27 st. –d) 29 st. afk.

VOORPAND

Breien zoals het rugpand tot aan de sluiting v.d. 

hals.

Sluiting hals: Bij 68 naalden, meten vanaf het begin 

v.d. ajoursteek (ná het strijken 31 cm, meten vanaf 

het begin v.d. ajoursteek) en in een naald aan de 

verkeerde kant v.h. werk, breien op de volgende 

manier: brei de eerste –a) 21 st. –b) 23 st. –c) 25 st. 

–d) 27 st. in ajoursteek (eindigend met het toe-

voegen van een draadomslag), brei de volgende 

–a) 8 st. –b) 8 st. –c) 8 st. –d) 9 st. in boordsteek 
1x1 voor de sluiting, begin de boordsteek 1x1 met 

1 st. av. en de –a) 22 st. –b) 24 st. –c) 26 st. 

–d) 29 st. v.h. rechter uiteinde laten wachten.

Verderbreien over de st. v.h. linker uiteinde.
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