
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/lizanne-cardigan-met-kabels-met-firenze

Beschrijving

Kabels overal! Waag je aan deze speelse en warme cardigan met kabels tot op de mouwen.

BREIEN & HAKEN

LIZANNE - CARDIGAN MET KABELS MET FIRENZE

Hoe maak je het?

MAKERS MET ERVARING

STAP 1: MAAT

S (M-L)

STAP 2: DIT HEB JE NODIG

8 (9-9) bollen firenze fuchsia    200001032065g

3 knopen naar keuzeg

Wolnaald van Prym 2000001933411g

Kabelnaald van Prym 2000001020760g

Breinaalden 9 mm van Prym 2000001021002g

Rondbreinaald 9 mm 80cm van Prym 2000003401185g

Breinaalden 10 mm van Prym 2000001020869g

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).g
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Kabel van 16 steken

brei een kabel over 8 steken naar rechts (met de kabelnaald de eerste 4 steken opnemen en deze achter het werk houden, dan de volgende 4 steken recht breien, vervolgens

de steken van de kabelnaald recht breien) en brei dan een kabel over 8 steken naar links (met de kabelnaald de eerste 4 steken opnemen en deze voor het werk houden, dan

de volgende 4 steken recht breien, vervolgens de steken van de kabelnaald recht breien. 

Herhaal deze rij om de 8 rijen.

Valse boordsteek

1ste rij: alle steken recht breieng

2de rij: afwisselend 1 rechte en 1 averechte steek breien.g

Deze 2 rijen steeds herhalen.

 

g

STAP 4: STEKENVERHOUDING

10 x 10 cm = 13 steken x 20 rijen met breinaalden 9 mm in valse boordsteek.

Kabel : 10 x10 cm = 16 steken x 20 rijen

 

STAP 5: ZO MAAK JE HET

Rugpand

Zet 78 (80-84) steken op met breinaalden 9 mm en brei 6cm in boordsteek 1/1.

Brei verder in valse boordsteek met breinaalden 10 mm

Brei tot op een totale hoogte van 55 (57-59) cm. Zet alle steken losjes af.

Voorpand(en)

Zet 40 (41-42) steken op met breinaalden 9 mm en brei 6cm in boordsteek 1/1.

Brei verder met breinaalden 10 mm als volgt:

1ste rij: alle steken recht breien

2de rij: brei 12 steken in valse boordsteek, 16 steken averecht (dit zal de kabel worden), 12 (13-14) steken in valse boordsteek.

3de rij: brei alle steken recht, maak de eerste kabel (zie gebruikte steken)

4de rij: 12 steken in valse boordsteek, 16 steken averecht (kabel), 12 (13-14) steken in valse boordsteek.

Ga zo verder. Herhaal de kabel om de 8 rijen (brei de kabel dus in de 9e rij, deze telt opnieuw als de 1e rij van de 8 rijen)

Begin op een totale hoogte van 36 cm aan de halskant te minderen om de 2 op 1 steek van de kant als volgt: 3x2 steken, 5x1 steek (3x2 steken, 6x1 steek – 3x2 steken, 7x1

steek). Maak de minderingen voor de maat M en L aan de kant met de meeste steken.

Brei tot op een totale hoogte van 55 (57-59) cm. Zet alle steken losjes af.

Brei de 2e helft in spiegelbeeld.

Mouwen

Zet 28 (30-32) steken op met breinaalden 9 mm en brei 6 cm in boordsteek 1/1.

Brei verder met breinaalden 10 mm als volgt:

1ste rij: alle steken recht breien en meerder aan weerkanten 1 steek op 1 steek van de kant. 

2de rij: brei 7 (8-9) steken in valse boordsteek, 16 steken averecht (dit zal de kabel worden), 7 (8-9) steken in valse boordsteek.

3de rij: brei alle steken recht, maak de eerste kabel (zie gebruikte steken)

4de rij: 7 (8-9) steken in valse boordsteek, 16 steken averecht (kabel), 7 (8-9) steken in valse boordsteek.

Ga zo verder. Herhaal de kabel om de 8 rijen (brei de kabel dus in de 9e rij, deze telt opnieuw als de 1e rij van de 8 rijen) En meerder om de 4 rijen aan weerkanten 13x 1 steek

op 1 steek van de kant. Je hebt 56 (58-60) steken.

Brei tot op een totale hoogte van 42 (43-44) cm. Zet alle steken losjes af.

Afwerking

Maas de schouders aan elkaar. Naai de mouwen aan. Sluit de zijnaden.            

Neem voor de halsboord  steken op (zorg dat dit een even aantal is) op met rondbreinaald 9 mm, begin links onderaan, ga zo naar boven, haal de steken op uit het rugpand en

vervolgens aan het rechtervoorpand van boven naar onder. Brei 2 cm in boordsteek 1/1 en maak dan 3 knoopsgaten, brei hiervoor aan de linkerkant op een hoogte van 3, 13 en

23 cm telkens 2 steken samen en vervolgens een omslag. Brei verder tot 4 cm en zet dan alle steken losjes af. 

Stop alle losse draadjes in. Naai 3 knopen op. 
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