
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/lexie-cardigan-met-gehaakt-schulprandje-met-
lys

Beschrijving

Deze cardigan brei je vast meer dan één keer! Het Lys garen is in zoveel kleuren

beschikbaar dat je er eentje wil voor bij elke outfit. Draag hem als cardigan, met de knopen

vooraan, of als trui, met de knopen achteraan.

BREIEN & HAKEN

LEXIE – CARDIGAN MET GEHAAKT SCHULPRANDJE MET LYS

Hoe maak je het?

LEERGIERIGE BEGINNERS

STAP 1: MAAT

S (M – L)

STAP 2: DIT HEB JE NODIG

9 (10 -11) bollen Lys G60 fuchsia g

 Breinaalden 6,0 mm van Prym 2000001020975g

Haaknaald 4 mm van Prymg

 Wolnaald van Prym  2000001933411g

3 knopeng

STAP 3: GEBRUIKTE STEKEN

Boordsteek 2/2

Rechte tricotsteek

Minderingen op 2 steken van de kant

1ste rij: afwisselend 2 rechte en 2 averechte steken breieng

2de rij en volgende rijen: de steken breien zoals ze zich voordoen, recht boven recht en averecht boven averechtg

1ste rij:  alle steken recht breieng

2de rij: alle steken averecht breieng

Deze 2 rijen steeds herhaleng

In het begin van de rij : brei 2 steken en maak dan een overhaling als volgt: de eerste steek afhalen, de tweede breien en de afgehaalde over de gebreide steek haleng

Op het einde van de rij: brei tot op 4 steken van het einde, dan 2 steken samen breien en de laatste 2 gewoon breien

 

g
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STAP 4: STEKENVERHOUDING

10 x 10 cm = 15steken x 21 rijen met breinaald  6,0 mm en 3 draden lys

STAP 5: ZO MAAK JE HET

Rugpand

Zet 76 (82 – 88) steken op met breinaalden 6 mm  en 3 draden Lys en brei 3cm in boordsteek 2/2 

Brei verder in tricotsteek tot een totale hoogte van 34 cm

Kant nu voor de armsgaten aan weerskanten 1 x 2 steken af. Minder dan elke 2e rij nog 2 x 1 steek op 2 steken van de kant (zie minderingen). Er blijven 68 (74 – 82) steken over 

Brei verder tot een totale hoogte van 54 (55 – 56) cm en kant voor de schouders 3 x 7 (3 x 8 - 3 x 9) steken af. Kant tegelijkertijd voor de hals de middelste 10 steken af en

daarna nog 1 x 8 aan weerskanten.

Voorpanden

Rechtervoorpand:

Zet 36 (39 – 42) steken op met breinaalden 6 mm en 3 draden lys en brei 3 cm boordsteek 2/2 .

Brei verder in tricotsteek tot een totale hoogte van 19 (20- 21) cm en begin met de minderingen voor de hals. Minder hiervoor om de 6 rijen 11 x 1 steek op 2 steken van de

kant (zie minderingen, voor het rechterpand doe je dit in het begin van de rij).

Kant op een totale hoogte van 34 cm voor de armsgaten aan weerskanten 1 x 2 af. Minder dan elke 2e rij nog 2 x 1 steek op 2 steken van de kant (zie minderingen). 

Brei verder tot een totale hoogte van 54 (55 – 56) cm en kant voor de schouder 3 x 7 ( 3 x 8 en 3 x 9 )steken af. 

Brei het linker voorpand in spiegelbeeld. 

Mouwen

Zet 40 (44 – 46) steken op met breinaalden 6 mm en 3 draden Lys en brei 3 cm boordsteek 2/2 

Brei verder in tricotsteek en meerder om de 8 rijen aan weerskanten 8 x 1 steek

Kant op een totale hoogte van 46 (47-48) cm voor de armsgaten aan weerskanten 1 x 2 af. Minder dan elke 2e rij nog 2 x 1 steek op 2 steken van de kant( zie minderingen). 

Kant daarna alle steken losjs af.

Afwerking

Span de delen op een zachte ondergrond, leg ze onder een natte doek en laat opdrogen. Sluit de schoudernaden en neem rondom rechtervoorpand, hals en linkervoorpand

steken op en brei een bies van 3 cm in boordpatroon 2/2.

Verdeel in de eerste 19 cm van het rechtervoorpand 3 knoopsgaten, deze brei je door 2 steken af te kanten en in de volgend rij er weer 2 bij opzetten. Kant daarna alle steken

niet te vast af. 

Zet de mouwen in en sluit de mouw- en zijnaden. 

Naai de knopen aan op de bies van het linkervoorpand.

 

Schulprandje 

Brei 3 cm in boordsteek 2/2 (zoals beschreven) en kant de steken los af. Knip de draad nog niet af en haak dan een schulprandje als volgt: 

Haak 1 halve vaste, sla 2 steken over en haak 7 stokjes in één steek (1e schulpje), sla dan 2 steken over, *haak in de volgende steek 1 vaste , sla dan weer 2 steken over en weer

7 stokjes in de volgende steek, sla 2 steken over* en herhaal ** tot het einde. Let wel op dat er aan weerskanten bij de panden evenveel schulpjes zijn zodat deze mooi

overeen komen als de vest dicht is.

 

Tips

Liever geen randje rond de halsbies, kijk dan hier naar wat het resultaat kan zijn : 

Wil je liever een cardigan zonder mouwen, neem dan een kijkje hier hoe deze er zou kunnen uitzien : 

Zin in een glittertje? Maak deze cardigan dan met 1 draad Techno, zie hier wat het effect is. 

Lexie - cardigan met Lys

Lia - cardigan zonder mouwen met Techno

Lia - cardigan zonder mouwen met Techno
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https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/lexie-cardigan-met-lys
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/lia-cardigan-zonder-mouwen-met-techno
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/lia-cardigan-zonder-mouwen-met-techno
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