
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/laura-debardeur-met-cerchione

Beschrijving

Geef je outfit extra punch met deze prachtige debardeur. Je breit dit model met Cherione

garen voor een superzachte teddylook. De trend van dit najaar!

BREIEN & HAKEN

LAURA – DEBARDEUR MET CERCHIONE

Hoe maak je het?

LEERGIERIGE BEGINNERS

STAP 1: MAAT

S (M-L)

STAP 2: DIT HEB JE NODIG

6 (7 - 8) bollen Cerchione 2000010169146g

8 mm ergonomische breinaalden van Prym (40 cm) 2000003351565g

7 mm Aluminium rondbreinaald met flexibele kunststofdraad 40cm 2000003105571g

Wolnaalden van Prym 2000001933411

 

g

STAP 3: GEBRUIKTE STEKEN

Rechte tricotsteek

Boordsteek 1/1

1ste rij: alle steken recht breien.g

2de rij: alle steken averecht breien.g

Deze 2 rijen steeds herhalen.g

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).
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STAP 4: STEKENVERHOUDING
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STAPPENPLAN
LAURA – DEBARDEUR MET CERCHIONE



10 x 10 cm = 9 steken x 14 rijen met breinaalden 8 mm in tricotsteek.

STAP 5: ZO MAAK JE HET

Rugpand

Zet 42 (48-54) steken op met dubbele draad cerchione met 8 mm breinaalden.

Brei 6 cm in boordsteek 1/1.

Brei verder in tricotsteek tot het werk 38 cm meet.

Kant dan voor de armsgaten aan het begin van de volgende 0 (2-2) rijen 3 steken af. Kant dan aan het begin van de volgende 6 (4-4) rijen 2 steken af. Je hebt nog 30 (34-40)

steken. 

***

Brei verder in tricotsteek tot het werk 54 (57-60) cm meet. 

Kant voor de schouders bij de volgende 2 rijen de eerste 4 (6-8) steken af. Zet de resterende 22 (22-24) steken op een stekenhouder.

Voorpand

Brei zoals het rugpand tot  ***

Brei verder in tricotsteek tot een totale hoogte van 49 (52-55) cm.

Kant de middelste 14 (14-16) steken af, en brei de twee delen apart verder. 

Kant aan de kant van de hals  om de rij 4x 1 steek af.

Kant de resterende 4 (6-8) steken aan beide schouders af.

Afwerking

Maas de schouders en de zijkanten.

Brei nu een boord aan de halsrand. Neem met rondbreinaalden 7 mm de 22 (22-24) steken van de achterpand terug op, en neem 30 (30-32) nieuwe steken op rond de

voorpand. Brei 3 cm in boordsteek 1/1. 

Kant losjes af.
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