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

Beschrijving

Deze oversized debardeur brei je in Colette, superzachte wol met een mooie zijdeglans.

Luxueus & luchtig, we like!

BREIEN & HAKEN

COLETTE DAMES

Hoe maak je het?

LEERGIERIGE BEGINNERS

STAP 1: MAAT

S (M–L)g

STAP 2: DIT HEB JE NODIG

8 (9-9) bollen Colette kleur Lichtblauw: 2000010252503g

Breinaalden 6 mm van Prym: 2000001020975g

Stekenhouders van Prym: 2000001020777g

Wolnaald: 2000003204243g

STAP 3: GEBRUIKTE STEKEN

Boordsteek 1/1g

1ste rij: afwisselend 1 rechte en 1 averechte steek breien.g

2de rij en alle volgende rijen: de steken breien zoals ze zich voordoen

(recht boven recht en averecht boven averecht).

 

g

Halve patentsteekg

Zet een oneven aantal steken op.g

Opzetrij: brei afwisselend een rechte en een averechte steek.g

Rij 1 (achterkant): *brei 1 steek recht, haal draad naar voren, haal volgende steek averecht af zonder deze te breien, maak 1 omslag*, brei 1 steek recht.g

Rij 2 (voorkant): *brei 1 steek averecht, brei de overgeslagen steek samen met de omslag recht samen*, brei 1 steek recht.

 

g

Meerderingeng

(bij een averechte steek aan het begin van een rij, of een rechte steek aan het einde van een rij):g

Brei een rechte steek, maar zonder de steek van je linkernaald te halen, breng de draad tussen je naalden naar voren, en brei in dezelfde steek op je linkernaald een

averechte steek.

 

g

Meerderingeng

(bij een rechte steek aan het begin van een rij, of een averechte steek aan het einde van een rij):g

Brei een averechte steek, maar zonder de steek van je linkernaald te halen, breng de draad tussen je naalden naar achter, en brei in dezelfde steek op je linkernaald een

rechte steek.

g

STAP 4: STEKENVERHOUDING
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10 x 10 cm = 16 steken x 25 rijen met breinaalden 6 mm in halve patentsteek.g

STAP 5: ZO MAAK JE HET

Rugpandg

Zet 83 (87-91) steken op met 6 mm breinaalden.g

Brei in boordsteek 1/1 tot het werk 3 cm meet, eindigend met een rij op de voorkant (die begint en eindigt met een averechte steek).g

Brei verder in halve patentsteek tot het werk 6 cm meet vanaf het begin, eindigend met een rij op de voorkant. g

Meerder een steek aan beide kanten bij de volgende rij, en dan opnieuw na 6 rijen in halve patentsteek, 3x na 4 rijen, en 4x na 2 rijen. Je hebt nu 101 (105-109) steken. g

Brei verder in halve patentsteek, maar haal de eerste steek van de rij telkens af zonder deze te breien, tot het werk 44 cm meet, eindigend met een rij op de voorkant.g

Bij de volgende rij, haal de eerste steek af, brei 4 steken in halve patentsteek, haal 1 steek recht af, brei 2 steken recht samen, breng de afgehaalde steek over, brei verder

in halve patentsteek tot er nog 8 steken overblijven.

g

Brei 3 steken recht samen, brei resterende 5 steken volgens patentsteek.g

Herhaal deze verminderingsrij nog 15 (16-17) x bij elke rij aan de achterkant. Je hebt nog 37 resterende steken. g

Brei in boordsteek 1/1 voor 7 cm. Kant heel losjes af. g

Brei een tweede, identiek pand.

 

g

Voorpandg

Brei dit op dezelfde manier als het rugpand.

 

g

Afwerkingg

Leg de panden op elkaar, met de achterkanten naar elkaar gericht, en maas de naden aan de zijkanten onderaan van de boordsteek tot aan het einde van de meerderingen,

en maas de naden boven vanaf de minderingen tot aan de boordsteek van de hals.

g

Plooi de hals dubbel naar binnen en maas de afgekante steken met de eerste rij boordsteek aan de binnenkant van het werk.g

Stop de eindjes in.g
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