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NOVI TA  HYGGE WOOL 
HETKI-GEBREIDE TRUI VOLWASSENE

Beginner +
Onterp: Jaana Etula
Maten (unisex) XXS(XS)S(M)L(XL)2XL(3XL)
Uiteindelijke afmetingen
Borstomtrek: 94(100)108(116)126(136)140(150) cm
Lengte middenvoor (zonder boord): 55(57)59.5(62)65(67)69(71) cm
Mouwlengte (gemeten vanaf oksel): 46(47)47(48)49(50)50(51) cm
Garen: Novita Hygge Wool
800(850)900(1000)1100(1200)1300(1400) g
Naalden: 
Novita rondbreinaalden (40 cm, voor maten XL en groter 60 cm) van 8 mm en  
10 mm 
Novita rondbreinaalden (80 cm) van 10 mm 
Novita sokbreinaalden van 8 mm en 10 mm
Overige benodigdheden: steekmarkeerder, restje garen of hulpnaalden, maasnaald
Steekpatronen: Boordsteek in toeren: *1r, 1av*, herh *–*. Tricotsteek in toeren: brei 
alle toeren recht. Tricotsteek (heen en weer gebreid): brei de stn aan de GK recht 
e naan de VK averecht.
Steekverhouding: 9 stn en 14 nld in tricotsteek met de dikkere naalden (licht ge-
stoomd) = 10 x 10 cm
Opmerking: De trui wordt van boven naar beneden en in het rond gebreid. 
Afkortingen
av = averecht
herh = herhaal
r = recht
2rsambr = 2 steken recht samenbreien
M = steekmarkeerder
mds = maak dubbele steek
pM = plaats markeerder
st(n) = steek/steken
Technieken
Naar rechts leunende meerdering uit onderliggende toer/nld [RLM]: steek met de 
rechter nld van achter naar voor in de rechterlus van de st die 1 nld/toer onder de 
volgende (nog te breien) st van de linker nld ligt, zet deze lus op de linker nld en 
brei de st verdraaid recht, laat de st erboven niet van de naald glijden, maar brei 
brei verder volgens de instructies

Halsboord
Zet met de 8 mm rondbreinld losjes 44(46)48(50)50(52)52(54) stn, plaats een 
steekmarkeerder om het begin van de toer aan te geven en sluit het werk om rond 
te breien. Brei 1/1 boordsteek (1r/1av). Zet steeds de steekmarkeerder over op de 
andere nld wanneer je deze tegenkomt. Kies een boord en brei deze als volgt:
Lage boord, niet dubbelgevouwen: Brei 5 toeren boordsteek.
Lage boord, dubbelgevouwen: Brei 12 toeren boordsteek. Als de trui klaar is, wordt 
de boord naar binnen toe omgevouwen en vastgezet aan de binnenkant. 
Hoge boord: Brei 12 toeren boordsteek.

Ronde pas
Wissel naar de kortere rondbreinld van 10 mm.
Maten XXS, XS, S, M, 2XL en 3XL: Brei 2 toeren r. 
Maten L en XL: Brei 3 toeren r; meerder in de tweede toer gelijkmatig verdeeld 4(6) 
stn = 54(58) stn (zie Technieken).
Alle maten:
Brei verder in tricotsteek en blijf meerderen als volgt (wissel naar de langere rond-
breinaald, wanneer er te veel stn op de nld staan):

Volgende toer: *M1R (zie Technieken), brei 2 stn*, herh *–* tot het einde van de toer 
= 66(69)72(75)81(87)78(81) stn.

Brei 4(4)5(5)5(5)3(3) toeren r.
Volgende toer: *M1R, brei 3 stn*, herh *–* tot het einde van de toer = 
88(92)96(100)108(116)104(108) stn.

Brei 5(5)6(6)6(6)4(4) toeren r.
Volgende toer: *M1R, brei 4 stn*, herh *–* tot het einde van de toer = 110(115)120(
125)135(145)130(135) stn.

Brei 6(6)6(7)7(7)5(5) toeren r. 
Volgende toer: *M1R, brei 5 stn*, herh *–* tot het einde van de toer = 132(138)144(
150)162(174)156(162) stn. Brei 4(5)5(5)5(7)6(7) toeren r. 
Alleen voor de maten 2XL en 3XL: Volgende toer: *M1R, brei 6 stn*, herh *–* tot 
het einde van de toer. Opmerking voor maat 3XL: maak aan het einde van de toer 
nog 1 extra meerdering. 182(190) stn op de nld. Brei 8(8) toeren r.

Alle maten: Plaats in de volgende toer steekmarkeerders aan weers-
kanten van de mouw-stn, als volgt: 20(21)22(23)25(27)28(30)r, pM (= ach-
terkant van rechter mouw), 27(28)28(29)31(33)35(35)r, pM (= voor-
kant van rechter mouw), 39(41)44(46)50(54)56(60)r, pM (= voorkant van 
linkermouw), 27(28)28(29)31(33)35(35)r, pM (= achterkant van linkermouw), 
19(20)22(23)25(27)28(30)r.

Het begin van de toer is middenachter.
Er worden nu verkorte toeren gebreid voor de vorming van de halsopening op 

het rugpand. Je kunt deze ook weglaten en 1(1)1(1)1(1)2(2) extra toer(en) breien; 
ga daarna verder bij Lijf.
Verkorte toeren:
Nld 1: r tot M (voorkant van rechter mouw), keer het werk. 1 st av afh en de draad zo 
strak over de rechter naald naar de achterkant van het werk trekken dat er 2 lussen 
op de nld ontstaan (= dubbele steek), av tot begin van de toer.
Nld 2: av tot M (voorkant van linkermouw), keer het werk, maak een dubbele st (= 
mds) zoals hierboven beschreven, r tot begin van de toer.
Nld 3: r tot M (achterkant van rechter mouw), keer het werk, mds, av tot begin 
van de toer.
Nld 4: av tot M (achterkant van linker mouw), keer het werk, mds, r tot begin van 
de toer.

Brei 1 toer r over alle stn. Brei de 2 lussen van de dubbele steken recht samen 
als 1 st.

Lijf
Splits de mouwen af van het lijf, als volgt: brei 20(21)22(23)25(27)28(30) rug-
pand-stn, plaats 27(28)28(29)31(33)35(35) mouw-stn op een hulpnaald/
hulpdraad, zet 3(4)5(6)7(7)7(8) nieuwe stn op voor onder de mouw, brei 
39(41)44(46)50(54)56(60) voorpand-stn, plaats 27(28)28(29)31(33)35(35) 
mouw-stn op een hulpnaald/hulpdraad, zet 3(4)5(6)7(7)7(8) nieuwe stn 
op voor onder de mouw, brei 19(20)22(23)25(27)28(30) rugpand-stn = 
84(90)98(104)114(122)126(136) stn.

Brei tot het midden van de nieuw opgezette steken van het rechter armsgat en 
pM om het begin van de toer aan te geven. Als hier een oneven aantal steken zijn 
opgezet, plaats de markeerder dan naast de middelste steek.

Brei verder in tricotsteek tot het werk een hoogte heeft van 
29(30)31(33)35(36)37(38) cm, gemeten vanaf het armsgat (of brei tot de gewens-
te lengte). Brei 10 toeren boordsteek en kant af in patroon. 

Opmerking: Gebruik voor een strakkere boord nld 8 mm i.p.v. 10 mm.



Mouwen
Zet de 27(28)28(29)31(33)35(35) mouw-stn op de dikkere sokbreinaalden. 
Neem 1 st op tussen de mouw-stn en de opgezette stn van het armsgat, neem 
3(4)5(6)7(7)7(8) stn op langs de opzetrand, en 1 st tussen de opzetrand en de 
mouw-stn = 32(34)35(37)40(42)44(45) stn.

Brei verder in tricotsteek in toeren; minder in de volgende toer de extra stn die 
je hebt opgenomen tussen de opzetrand en de mouw-stn, door op deze plaatsen 
2 stn recht samen te breien = 30(32)33(35)38(40)42(43) stn.

Plaats in het midden van de onderkant van het armsgat een steekmarkeerder 
die het begin van de toer aangeeft en brei verder in tricotsteek tot een hoogte, 
gemeten vanaf het armsgat, van 8(6)7(5)5(4)4(4) cm. Minder dan aan het be-
gin van de toer 1 st, als volgt: 2rsambr, r tot einde van de toer. Herh deze minde-
ringen elke 8(6)7(5)5(4)4(3.5) cm nog 3(5)4(6)7(9)9(10) keer. Opmerking: Min-
der afwisselend aan het begin en einde van de toer. Na alle minderingen staan er 
26(26)28(28)30(30)32(32) stn op de nld.

Brei verder in tricotsteek tot een mouwlengte, gemeten vanaf de onderkant van 
het armsgat, van 39(40)40(41)42(43)43(44) cm (of brei tot de gewenste mouw-
lengte), wissel dan naar de sokbreinaalden van 8 mm en brei 10 toeren in 1/1 boord-
steek. Kant af in patroon.

Afwerking
Werk alle losse draadjes weg. Stoom de trui voorzichtig en laat hem plat opdrogen.

Dubbelgevouwen boord: vouw de halsboord dubbel en naai hem losjes aan de 
binnenkant vast.
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Breirichting

Maten voor volwassenen



NOVI TA  HYGGE WOOL 
HETKI-GEBREIDE TRUI KIND

Beginner +
Ontwerp: Jaana Etula
Maten 110(120)130(140)150 cm
Uiteindelijke afmetingen
Borstomtrek: 70(74)78(84)88 cm
Lengte middenvoor (zonder boord): 39(41)44(48)51 cm
Mouwlengte (gemeten vanaf oksel): 29(31)34(37)40 cm
Garen: Novita Hygge Wool
500(550)600(650)700 g
Naalden: 
Novita rondbreinaalden (40 cm) van 8 mm en 10 mm 
Novita rondbreinaalden (60 cm) van 10 mm 
Novita sokbreinaalden van 8 mm en 10 mm
Overige benodigdheden: steekmarkeerder, restje garen of hulpnaalden, maasnaald
Steekpatronen: Boordsteek in toeren: *1r, 1av*, herh *–*. Tricotsteek in toeren: brei 
alle toeren recht. Tricotsteek (heen en weer gebreid): brei de stn aan de GK recht 
e naan de VK averecht.
Steekverhouding: 9 stn en 14 nld in tricotsteek met de dikkere naalden (licht ges-
toomd) = 10 x 10 cm
Opmerking: De trui wordt van boven naar beneden en in het rond gebreid. 
Afkortingen
av = averecht
herh = herhaal
r = recht
2rsambr = 2 steken recht samenbreien
M = steekmarkeerder
mds = maak dubbele steek
pM = plaats markeerder
RLM = naar rechts leunende meerdering uit onderliggende toer/nld
st(n) = steek/steken
Technieken
Naar rechts leunende meerdering uit onderliggende toer/nld [RLM]: steek met de 
rechter nld van achter naar voor in de rechterlus van de st die 1 nld/toer onder de 
volgende (nog te breien) st van de linker nld ligt, zet deze lus op de linker nld en 
brei de st verdraaid recht, laat de st erboven niet van de naald glijden, maar brei 
brei verder volgens de instructies

Halsboord
Zet met de 8 mm rondbreinld losjes 38(38)40(40)42 stn op, plaats een steekmar-
keerder om het begin van de toer aan te geven en sluit het werk om rond te breien. 
Brei 1/1 boordsteek (1r/1av). Zet steeds de steekmarkeerder over op de andere nld 
wanneer je deze tegenkomt. Kies een boord en brei deze als volgt:
Lage boord: Brei 5 toeren boordsteek.
Hoge boord: Brei 8(8)8(10)10 toeren boordsteek.

Ronde pas
Wissel naar de kortere rondbreinld van 10 mm. Brei 3 toeren r; meerder in de twee-
de toer gelijkmatig verdeeld 2(4)4(6)6 stn = 40(42)44(46)48 stn (zie Technieken).

Brei verder in tricotsteek en blijf meerderen als volgt (wissel naar de langere 
rondbreinaald, wanneer er te veel stn op de nld staan):
Volgende toer: *M1R, brei 2 stn*, herh *–* tot het einde van de toer = 
60(63)66(69)72 stn.
Brei 4(5)5(6)6 toeren r.
Volgende toer: *M1R, brei 3 stn*, herh *–* tot het einde van de toer = 
80(84)88(92)96 stn.

Brei 5(5)6(6)7 toeren r.
Volgende toer: *M1R, brei 4 stn*, herh *–* tot het einde van de toer. Opmerking 
voor maten 120 en 140: maak aan het einde van de toer nog 1 extra meerdering. 
100(106)110(116)120 stn op de nld.

Brei 3(3)3(4)4 toeren r. 
Plaats in de volgende toer steekmarkeerders aan weerskanten van de mouw-

stn, als volgt: 15(16)16(17)18r, pM (= achterkant van rechter mouw), 21(22)23(24)24r, 
pM (= voorkant van rechter mouw), 29(31)32(34)36r, pM (= voorkant van linker-
mouw), 21(22)23(24)24r, pM (= achterkant van linkermouw), 14(15)16(17)18r.

Het begin van de toer is middenachter.
Er worden nu verkorte toeren gebreid voor de vorming van de halsopening op 

het rugpand. Je kunt deze ook weglaten en 1 extra toer breien; ga daarna verder 
bij Lijf.
Verkorte toeren:
Nld 1: r tot M (voorkant van rechter mouw), keer het werk, 1 st av afh en de draad zo 
strak over de rechter naald naar de achterkant van het werk trekken dat er 2 lussen 
op de nld ontstaan (= dubbele steek), av tot begin van de toer.
Nld 2: av tot M (voorkant van linkermouw), keer het werk, maak een dubbele st  
(= mds), r tot begin van de toer.
Nld 3: r tot M (achterkant van rechter mouw), keer het werk, mds, av tot begin 
van de toer.
Nld 4: av tot M (achterkant van linkermouw), keer het werk, mds, r tot begin van 
de toer.

Brei 1 toer r over alle stn. Brei de 2 lussen van de dubbele steken recht samen 
als 1 st.

Lijf
Splits de mouwen af van het lijf, als volgt: brei 15(16)16(17)18 rugpand-stn, plaats 
21(22)23(24)24 mouw-stn op een hulpnaald/hulpdraad, zet 2(2)3(4)4 nieuwe stn 
op voor onder de mouw, brei 29(31)32(34)36 voorpand-stn, plaats 21(22)23(24)24 
mouw-stn op een hulpnaald/hulpdraad, zet 2(2)3(4)4 nieuwe stn op voor onder 
de mouw, brei 14(15)16(17)18 rugpand-stn = 62(66)70(76)80 stn

Verwijder de begin-van-toer-markeerder. Brei tot het midden van de nieuw 
opgezette steken van het rechter armsgat en pM om het begin van de toer aan te 
geven. Als hier een oneven aantal steken zijn opgezet, plaats de markeerder dan 
naast de middelste steek.

Brei verder in tricotsteek tot het werk een hoogte heeft van 21(22)24(26)28 cm, 
gemeten vanaf het armsgat (of brei tot de gewenste lengte). Brei 5(5)5(7)7 toeren 
boordsteek en kant af in patroon. 

Opmerking: Gebruik voor een strakkere boord nld 8 mm i.p.v. 10 mm.

Mouwen
Zet de 21(22)23(24)24 mouw-stn op de dikkere sokbreinaalden. Neem 1 st op tussen 
de mouw-stn en de opgezette stn van het armsgat, neem 2(2)3(4)4 stn op langs 
de opzetrand, en 1 st tussen de opzetrand en de mouw-stn = 25(26)28(30)30 stn.

Brei verder in tricotsteek in toeren; minder in de volgende toer de extra stn die 
je hebt opgenomen tussen de opzetrand en de mouw-stn, door op deze plaatsen 
2 stn recht samen te breien = 23(24)26(28)28 stn.

Plaats in het midden van de onderkant van het armsgat een steekmarkeerder 
die het begin van de toer aangeeft en brei verder in tricotsteek tot een hoogte, 
gemeten vanaf het armsgat, van 7(6)7(5)7 cm. Minder dan aan het begin van de 
toer 1 st, als volgt: 2rsambr, r tot einde van de toer. Herh deze minderingen elke 
7(6)7(5)7 cm nog 2(3)3(5)3 keer. Opmerking: Minder afwisselend aan het begin 
en einde van de toer. Na alle minderingen staan er 20(20)22(22)24 stn op de nld.
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Breirichting

4-4-4-5-5

Kindermaten

Brei verder in tricotsteek tot een mouwlengte, gemeten vanaf de onderkant van 
het armsgat, van 25(27)30(32)35 cm (of brei tot de gewenste mouwlengte), wissel 
dan naar de sokbreinaalden van 8 mm en brei 5(5)5(7)7 toeren in 1/1 boordsteek. 
Kant af in patroon.

Afwerking
Werk alle losse draadjes weg. Stoom de trui voorzichtig en laat hem plat opdrogen.


