
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/babette-cardigan

Beschrijving

De cardigan die perfect past bij de rest van je kleerkast, die brei je zelf! Kies je favoriete

trendkleur en ga snel aan de slag.

BREIEN & HAKEN

BABETTE - CARDIGAN

Hoe maak je het?

ABSOLUTE BEGINNER

STAP 1: DIT HEB JE NODIG

 

1 bol Babette kleur donkerblauw: 2000010111695g

Breinaalden van Prym  40cm/8 mm: 2000001020999g

Breinaalden van Prym   40cm/10mm: 2000001020869g

Wolnaald: 2000001933411g

De cardigan kan ook gemaakt worden met 7 bollen Soffio in donkerblauw: 2000003297238 (of een andere kleur naar keuze)g

STAP 2: GEBRUIKTE STEKEN

 

 

Boordsteek 1/1g

1ste rij: afwisselend 1 rechte en 1 averechte steek breieng

2de rij en alle volgende rijen: de steken breien zoals ze zich voordoen (recht boven recht en averecht boven averecht)g

Tricotsteekg

1ste rij: alle steken recht breieng

2de rij: alle steken averecht breieng

Deze 2 rijen steeds herhaleng

STAP 3: STEKENVERHOUDING

10 x 10 cm = 9 steken x 12 rijen met dubbele draad en naalden 10 mmg
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STAP 4: ZO MAAK JE HET

 

 

 

Rugpandg

Zet 44 steken op met dubbele draad en breinaalden 8 mm. Brei 4 rijen boordsteek.g

Brei verder met breinaalden 10 mm. Meerder in de eerste rij gelijkmatig verdeeld 6 steken, je hebt nu 50 steken.g

Brei verder in tricotsteek tot een totale hoogte van 52 cm.g

Kant de resterende steken soepel af.g

Voorpand(en)g

Zet 18 steken op met dubbele draad en breinaalden 8 mm. Brei 4 rijen boordsteek.g

Brei verder met breinaalden 10 mm. Meerder in de eerste rij gelijkmatig verdeeld 7 steken, je hebt nu 25 steken.g

Brei verder in tricotsteek tot een totale hoogte van 52 cm.g

Kant de resterende steken soepel af.g

Mouweng

Zet 28 steken op met dubbele draad en breinaalden 8 mm. Brei 4 rijen boordsteek.g

Brei verder met breinaalden 10 mm. Meerder in de eerste rij gelijkmatig verdeeld 8 steken, je hebt nu 36 steken.g

Brei verder in tricotsteek tot een totale hoogte van 47 cm.g

Kant de resterende steken soepel af.g

Afwerkingg

Span alle onderdelen op een zachte ondergrond op en bevochtig deze.g

Laat de onderdelen aan de lucht drogen.g

Maas de schoudernaden dicht, laat hierbij een halsopening van 6 cm open.g

Doe dit door de steken van het voorpand dichter bij elkaar te nemen dan aan het rugpand. Zo blijft er een opening van ongeveer 6 steken.g

Zet de mouwen in. Sluit de mouwen en de zijnaden.g

Stop alle losse draadjes in.g

STAP 5: TIP

Neem het begin en het einde van de bol wol samen om zo met dubbele draad te breien. Zo hoef je geen apart bolletje af te rollen.g

Voor grotere of kleinere maten: enkele steken meer of minder opzetten en enkele rijen meer of minder breien. Het model is volledig recht, dus kan zeer makkelijk in de

hoogte en breedte aangepast worden.

g

Opgelet: als je het model groter maakt, zal je niet voldoende hebben met 1 bol Babette.g

De Babette cardigan kan je ook breien met een naaldikte van 4,5 en andere wol zoals bijvoorbeeld de Soffio.g
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