
Stoere jongenstrui 

 

Benodigdheden: 
1 bol grijze wol Zeeman Supersoft. 
De bol verdelen in 2 bolletjes (of gewoon 2 bollen wol kopen). 
2 breinaalden nr. 3 en 1 kabelnaald van dezelfde dikte. 
1 knoopje 

 

Dit truitje heeft een dubbele kabel in het voorpand en een enkel kabel in de mouwen. 

Voorpand: 

Zet 46 steken op met naalden nr. 3 en brei 3 cm. boordsteek 1/1. 
 
Daarna verder in tricot steek maar met een dubbele kabel. 
 
Brei als volgt: 
 
Nld. 1:  
17 steken recht – 3 steken op de kabelnaald zetten – 3 steken recht – steken van de kabelnaald recht 
breien en weer 3 steken op de kabelnaald zetten – 3 steken recht – steken van de kabelnaald breien 
– 17 steken recht. 
 
Nld. 2: alle stekken averechts breien. 
 
Nld. 3 en nld 5: alle steken recht breien. 
 
Nld. 4 en nld. 6: alle steken averechts breien. 
 
Op een hoogste van 15 cm. de middelste 12 steken afkanten. 
 
Brei nu allebei de delen apart verder tot een totale hoogte van 18 cm. en kant dan alle steken soepel 
af. 
 
 



Achterpand: 
Zet weer 46 steken op met naalden nr. 3 en brei 3 cm. boordsteek 1/1. 
Daarna verder in tricotsteek tot een totale hoogte van 18 cm. 
Kant alle steken soepel af. 
 

Mouwen: 
Zet 30 steken op en brei 3 cm. boordsteek 1/1. 
 
Brei nu als volgt: 
 
Nld. 1: 
13 steken recht – 2 steken op de kabelnaald zetten – 2 steken recht breien – de steken van de 
kabelnaald recht breien – 13 steken recht breien. 
 
Nld. 2: Nu verder averechts breien en meerder meteen 6 steken waarvan 3 in het begin van de naald 
en 3 in het einde van de naald. 
 
Nld. 3 en 5: alle steken recht breien. 
 
Nld. 4 en 6: alle steken averechts breien. 
 
Deze 6 naalden herhalen tot een totale hoogte maar nu in de eerste naald: 
16 steken recht – 2 steken op de kabelnaald zetten – 2 steken recht breien – de steken van de 
kabelnaald recht breien – 16 steken recht breien. 
 
Bij een totale hoogte van 10 cm. alle steken soepel afkanten. 
 
 

Afwerking: 
We gaan de schoudernaden sluiten maar aan één kant slechts een klein stukje want daar komt een 
knoopje. 
Vervolgens de mouwen inzetten. 
Sluit nu de naden van de mouwen en de zijkanten van het truitje. 
Op de schouder die maar een stukje dicht  gemaakt is zet je aan het voorpand een knoopje en aan 
het achterpand haak je een lusje waarmee je het knoopje vast kunt maken. 
 
 


