Gebreide slabbetjes

MOEILIJKHEIDSGRAAD
Ervaren breiers
MAAT
Afmeting: 27 x 30 cm
(Het slabbetje met de hartjes is iets kleiner door de intarsiatechniek.)
DIT HEB JE NODIG
•
•
•
•
•
•
•

50 g Catania klassiek zwart
50 g Catania klassiek wit
Breinaalden 3,5 mm van Prym
2 x een stukje stof van 35 x 35 cm
Biaislint 3 m effen in oker en lichtroze
Naaigaren
Stopnaald van Prym

GEBRUIKTE STEKEN
Rechte tricotsteek:
• 1ste rij: alle steken recht breien.
• 2de rij: alle steken averecht breien.
• Deze 2 rijen steeds herhalen.

Intarsiatechniek bij het slabbetje met hartjes:
Elk hartje wordt met een eigen bolletje zwarte katoen gebreid. Bij elke
kleurwissel worden de witte en zwarte draad achteraan om elkaar heen
gedraaid om gaatjes te vermijden.
STEKENVERHOUDING
10 x 10 cm = 17 steken x 26 rijen voor het gestreepte slabbetje
10 x 10 cm = 20 steken x 26 rijen voor het slabbetje met hartjes

ZO MAAK JE HET
Voor beide slabbetjes
Zet 22 steken op met breinaald 3,5 mm.
Brei tricotsteek en zet in de volgende rijen extra steken op aan het begin van
de rij met de techniek van breiend opzetten:
Rij 3 en 4: telkens 5 steken
Rij 5 en 6: telkens 3 steken
Rij 7 en 8: telkens 2 steken
Rij 9 en 10: telkens 2 steken
Brei verder tot een hoogte van 19 cm en eindig met een teruggaande rij.
Zet de middelste 12 steken af en brei beide helften apart verder.
Rechterhelft
Brei in tricotsteek maar minder in het begin van de heengaande rijen
(binnenkant van het slabbetje) 5 x 1 steek.
Brei 2 rijen.
Minder opnieuw 1 steek aan het begin van de volgende heengaande rij.
Brei 8 rijen.
Volgende teruggaande (averechte) rij: minder 1 steek aan het begin en
meerder 1 steek aan het einde.
Brei een heengaande en een teruggaande rij.
Volgende heengaande rij: minder 1 steek op het einde.
Volgende teruggaande rij: meerder 1 steek op het einde.
Brei een rij.
Volgende teruggaande rij: brei de eerste 2 en de volgende 2 steken telkens
samen, brei verder en meerder 1 steek op het einde van de rij.
Brei een rij.
Volgende teruggaande rij: brei de eerste 2 steken samen.
Brei een volgende rij.
Zet de resterende steken af.
Brei de linkerhelft in spiegelbeeld.
Voor het gestreepte slabbetje
Brei het strepenpatroon: afwisselend 6 rijen wit en 6 rijen zwart.
Voor het slabbetje met hartjes
Maak op voorhand 12 kleine bolletjes van het zwarte garen.
Brei vanaf de 6de rij volgens het telpatroon met de intarsiatechniek.
Afwerking
Stop de losse draadjes achteraan in.
Span de slabbetjes op, bevochtig en laat drogen aan de lucht.
Knip voor elk slabbetje uit de stof een stuk met dezelfde vorm als het
slabbetje.

Speld het slabbetje en de stof met de verkeerde kanten tegen elkaar.
Naai langs de zijkanten de biais vast. Laat bovenaan zowel aan de
buitenzijde als aan de binnenzijde een extra stuk biais van ongeveer 25 cm
hangen.
Schuif deze biaisstukken in elkaar en naai ze vast.
Bijlage: telpatroon voor het slabbetje met hartjes
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