
Truitje met kabel midden voor. 
 
 
Benodigdheden: 
1 of 2 bollen supersoft wol van Zeeman. 
2 breinaalden nr. 3 
1 kabelnaald nr. 3 
1 knoopje 

 
 
 
 
 
 
 

 
Voorpand 
Zet 46 steken op en brei 3 cm. boordsteek 1/1. 
Daarna gaan we verder in tricotsteek maar met een kabel. 
 
Brei dus als volgt: 
 
Naald 1: 20 steken recht – 3 steken op de kabelnaald – 3 steken recht- dan de 3 steken van de  
                kabelnaald breien en dan de rest van de naald. 
 
Naald 2: alle steken averecht breien en de steken gewoon op de volgorde zoals ze op de naald staan. 
 
Naald 3 en naald 5: alle steken recht breien. 
 
Naald 4 en naald 6: alle steken averecht breien. 
 
Deze 6 naalden herhalen. 
 
Op de hoogte van 12 cm. voor de armsgaten aan weerszijden van elke 2e naald 1x3, 1x2 en 1x1 steek 
afkanten. 
Op een hoogte van 15 cm. de middelste 12 steken afkanten. 
Brei deze delen apart verder en kant aan de halszijde elke 2e naald 2x2 steken afkanten. 
Bij een totale hoogte van 18 cm. alle steken soepel afkanten. 
 
 

Achterpand 
Zet 46 steken op en brei 3 cm. boordsteek 1/1. 
Daarna tricotsteek tot een hoogte van 12 cm. 
Op de hoogte van 12 cm. voor de armsgaten aan weerszijden van elke 2e naald 1x3, 1x2 en 1x1 steek 
afkanten. 
Op een hoogte van 15 cm. het werk in 2 delen. 
2 naalden in tricotsteek breien. 
Daarna aan één kant een knoopsgat breien. 
Bij een totale hoogte van 18 cm. alle steken soepel afkanten. 



 
 

Mouwen 
Zet 37 steken op en brei 3 cm. in boordsteek 1/1. 
Daarna verder in tricotsteek. 
Op 10 cm. hoogte aan weerszijde van elke 2e naald 1x3, 1x2 en 1x1 steek afkanten. 
Daarna alle steken soepel afkanten. 
 
 

Afwerking 
Sluit de schoudernaden, de zijnaden en de mouwnaden en zet de mouwen in. 
Naai het knoopje aan op de juiste plek voor het knoopsgat. 
 
 

Veel plezier met dit leuke truitje. 😉 


