
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/haarband-sjaal-taupe

Beschrijving

Geen fan van mutsen? Ga voor deze set en brei een elegante haarband met twist en een

sjaal met sierlijk V-patroon.

BREIEN & HAKEN

HAARBAND & SJAAL TAUPE

Hoe maak je het?

LEERGIERIGE BEGINNERS

STAP 1: MAAT

Haarband: 1 maatg

Sjaal: 28 cm x 200cmg

STAP 2: DIT HEB JE NODIG

1 bol Honey 300 g – kleur bruin: 2000010196043g

Breinaalden 6 mm van Prym: 2000001020975g

1 wolnaald van Prym: 2000003204243g

STAP 3: GEBRUIKTE STEKEN

Ribbelsteekg

Alle steken en alle rijen recht breien.

 

g

Rechte tricotsteekg

1e rij: alle steken recht breien.g

2e rij: alle steken averecht breien.g

Herhaal telkens deze twee rijen.

 

g

Gerstekorrelsteekg

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

2e en alle volgende rijen: brei een rechte steek boven een averechte en een averechte steek boven een rechte.

 

g

Fantasiesteek met V-patroon over 39 steken (zie schema)g

Vakjes met een bolletje: averechte steek aan de voorkant en rechte steek aan de achterkant.g

Blanco vakjes: rechte steek aan de voorkant en averechte steek aan de achterkant.g

De heengaande rijen lees je van rechts naar links.g

De teruggaande rijen lees je van links naar rechts.g

STAP 4: STEKENVERHOUDING

10 x 10 cm = 15 steken x 20 rijen met breinaalden 6 mm in tricotsteek.g

STAP 5: ZO MAAK JE HET
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STAPPENPLAN
HAARBAND & SJAAL TAUPE



Haarbandg

Zet 38 steken op en brei tricotsteek totdat je een totale hoogte van 52 cm hebt. g

Kant losjes af.

 

g

Afwerkingg

Plooi de haarband dubbel en maas deze over de hele lengte dicht.g

Plooi nu beide kanten dubbel, zo krijg je aan beide kanten een U.g

Hou de ene kant van de haarband vast, draai de andere kant van de haarband zodat je een omgekeerde U krijgt en stop het eerste beentje van de omgekeerde U tussen de

U van het begin van de haarband.

g

Naai de uiteinden zo aan elkaar vast.g

Stop alle draadjes in.

  

g

Sjaalg

Zet 43 steken op en brei 6 rijen gerstekorrelsteek.g

Ga dan verder in fantasiepatroon volgens het schema en brei de eerste en laatste twee steken in ribbelsteek.g

Herhaal telkens de 18 rijen van het telpatroon tot de gewenste hoogte.g

Brei de laatste 6 rijen terug in gerstekorrelsteek.

 

g

Afwerkingg

Stop alle draadjes in.

 

g

Tipg

Als je de laatste bol wol helemaal wil opbreien, rol dan op het einde van de bol al voldoende wol af zodat je weet wanneer je moet beginnen aan de gerstekorrelsteek. De

lengte wol inschatten doe je als volgt. Meet, terwijl je nog in fantasiesteek bezig bent, vooraleer je een nieuwe rij begint een draad af vanaf het begin van je breiwerk en

evenlang als drie lengtes van je breinaald. Leg daar dan een schuiflus. Kijk, na het breien van één rij, of je de lus tegenkwam of niet. Indien ja, doe je dit opnieuw en leg de

schuiflus een beetje verder. Indien neen kan je vrij accuraat inschatten hoeveel je per rij nodig hebt. Bereken nu hoeveel je nodig hebt om die 6 rijen op het einde te

kunnen breien en markeer die plaats ook weer door middel van een schuiflus. Opgelet: je hebt voor de afkantrij ook wol nodig dus reken dit er ook bij.                                

                                                                       

 

                                                                 

g
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