
REVISTA SPORT 87 fd.indd   23 17/12/15   18:24

Cop
yri

gh
t ©

 FIL 
KATIA

, S
.A

.



69

I

N

S

T

R

U

C

T

I

O

N

S

W

E

R

K

W

I

J

Z

E

M
O

D
È

L
E

page 23

JAIPUR

26
FIL KATIA

F RANÇAIS

CHÂLE

Consultez la méthode pas à pas pour tricoter 

ce modèle sur   – www . katia . com, 

Section J’apprends – Modèles printemps/

été.

DIMENSIONS: 71 cm de large x 186 cm de haut 
environ

FOURNITURES

Qualité JAIPUR col. nº 214: 7 pelotes

Aig. Points employés

Nº 3

•  Pt mousse
(voir page des pts de base)

•  Gland
(voir graphique A)

•  Pt ajouré
(voir explication)

Pt ajouré: 1 m. glissée, 1 m. end., * 1 jeté, 2 m. 
ensemble à l’end. *, répéter de * à * et terminer 
par 2 m. end.

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

Mesurer l’échantillon après l’avoir repassé.
22 m. et 48 rgs au pt mousse avec les aig. nº 3

RÉALISATION

Monter 156 m. Tric. au pt mousse puis continuer 
à tric. en rgs raccourcis comme suit:
* 1er rg (sur l’end.): tric. 150 m., passer le fi l 
devant l’ouvrage, 1 m. glissée, passer le fi l der-
rière l’ouvrage et repasser la m. sur l’aig. gauche 
(la m. est prise dans le jeté), retourner l’ouvrage 
et laisser les 6 dernières m. en attente.
2e rg (sur l’env.): tric. 150 m.
3e rg (sur l’end.): tric. 144 m., passer le fi l devant 
l’ouvrage, 1 m. glissée, passer le fi l derrière 
l’ouvrage et repasser la m. sur l’aig. gauche (la 
m. est prise dans le jeté), retourner l’ouvrage et 
laisser les 12 dernières m. en attente.
4e rg (sur l’env.): tric. 144 m.
5e rg (sur l’end.): tric. 138 m., passer le fi l devant 
l’ouvrage, 1 m. glissée, passer le fi l derrière 
l’ouvrage et repasser la m. sur l’aig. gauche (la 
m. est prise dans le jeté), retourner l’ouvrage et 
laisser les 18 dernières m. en attente.

Répéter les 4e et 5e rgs. Il reste 6 m. de moins 
à la fi n de chaque rg sur l’end. jusqu’à obtenir 
seulement 6 m. sur l’aig. droite et le reste en 

attente.
Tric. le rg sur l’end. en reprenant toutes les m. 
en attente.
Remarque: pour éviter des former des trous, en 
reprenant les m. d’un rg et du rg suivant, relever 
l’entremaille (fi l horizontal unissant la dernière m. 
tricotée et la suivante), le passer sur l’aig. gauche 
et le tricoter ensemble avec la m. suivante.
Tric. le rg sur l’env. au pt ajouré, en augmen-

tant 1 x 20 m. à la fi n du rg. On obtient 176 m. 
*. Répéter de * à * 10 fois au total. On obtient 
336 m.
Remarque: on augmente de 20 m. à chaque 
répétition, sauf à la dernière d’entre elles.
À la fi n du pt ajouré, rabattre souplement sans 
augmenter.
Former 2 glands selon le graphique A et coudre 
1 gland à chaque extrémité du dernier rg.

N EDERLANDS

SJAAL

Volg stap voor stap hoe dit model gebreid 

moet worden bij:      – www . katia . com 

onder de paragraaf leren–Modellen lente/

zomer.

AFMETING: ongeveer 71 cm. breedte x 186 cm. 
lengte.

BENODIGD MATERIAAL

JAIPUR kl. 214: 7 bollen

Naalden Gebruikte steken

Nr. 3

•  Ribbelsteek
(zie blz. basisst.)

•  Flos (zie grafi ek A)

•  Ajoursteek
(zie beschrijving)

Ajoursteek: laat 1 st. zonder te breien overglij-
den op de rechternaald, brei 1 st. r., * 1 draad-
omslag, 2 st. samen r. breien *, herhaal van 
* tot * en eindig de naald met 2 st. r.
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STEEKVERHOUDING

De maat is genomen ná het strijken v.h. proef-
lapje.
In ribbelsteek, nldn.nr. 3
10x10 cm. = 22 st. en 48 naalden.

UITVOERING

156 St. opz. Brei ribbelsteek en brei verkorte 
naalden op de volgende manier:
* 1e naald: (aan de goede kant v.h. werk) brei 
150 st., haal de draad naar de voorkant v.h. werk 
en laat 1 st. zonder te breien overglijden op de 
rechternaald, haal de draad naar de achterkant 
v.h. werk en zet de st. opnieuw op de linkernaald 
(de draad wordt om de st. heen gewikkeld), keer 
het werk en de laatste 6 st. laten wachten.

2e naald: (aan de verkeerde kant v.h. werk) brei 
150 st.
3e naald: (aan de goede kant v.h. werk) brei 
144 st., haal de draad naar de voorkant v.h. 
werk en laat 1 st. zonder te breien overglijden 
op de rechternaald, haal de draad naar de 
achterkant v.h. werk en zet de st. opnieuw op 
de linkernaald (de draad wordt om de st. heen 
gewikkeld), keer het werk en de laatste 12 st. 
laten wachten.

4e naald: (aan de verkeerde kant v.h. werk) brei 
144 st.
5e naald: (aan de goede kant v.h. werk) brei 
138 st., haal de draad naar de voorkant v.h. 
werk en laat 1 st. zonder te breien overglijden 
op de rechternaald, haal de draad naar de 
achterkant v.h. werk en zet de st. opnieuw op 
de linkernaald (de draad wordt om de st. heen 
gewikkeld), keer het werk en de laatste 18 st. 
laten wachten.

Herhaal steeds de 4e naald en de 5e naald, 
hierbij elke keer 6 st. meer laten wachten op 
het einde van elke naald aan de goede kant 
v.h. werk tot er slechts 6 st. op de rechternaald 
staan en de rest v.d. st. laten wachten.

Brei de naald aan de goede kant v.h. werk en 
hierbij alle st. opnemen. Let wel: om te voor-
komen dat dit trapsgewijs gaat vallen, bij het 
opnemen v.d. wachtende st. van één naald naar 
de andere naald, de draad die tussen de laatst 
gebreide st. en de volgende te breien st. valt, 
op de linkernaald zetten en deze draad samen-
breien met de volgende te breien st.
Brei de naald aan de verkeerde kant v.h. werk in 
ajoursteek en meerder op het einde v.d. naald: 
1 maal 20 st. Er zijn hierna: 176 st. *, herhaal van 
* tot * in totaal 10 maal. Er zijn hierna: 336 st. Let 

wel: houdt er rekening dat er 20 st. gemeerderd 
worden bij elke herhaling, behalve bij de laatste 
herhaling.

Alle st. losjes afk. ná het beëindigen v.d. ajour-
steek, zonder het meerderen v.d. 20 st.
Maak 2 fl ossen zoals aangegeven op grafi ek 
A en naai een fl os aan elk uiteinde v.d. laatste 
naald.

Graphique A Grafi ek A
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