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

Beschrijving

Een debardeur mag niet ontbreken in je kleerkast. Mooi meegenomen: dit oversized

exemplaar is zelfs voor een beginner haalbaar.

BREIEN & HAKEN

OVERSIZED DEBARDEUR

Hoe maak je het?

ABSOLUTE BEGINNER

STAP 1: MAAT

S-(M-L)

STAP 2: DIT HEB JE NODIG

1 Babette kleur Nude: 2000010163854

Of één van de vele andere beschikbare kleuren.

g

Breinaalden 40 cm – 7 mm van Prym: 2000001020982g

Breinaalden 40 cm – 9 mm van Prym: 2000001021002g

Wolnaald van Prym: 2000003204243g

Haaknaald 8 mm van Prym: 2000001448731

 

g

STAP 3: GEBRUIKTE STEKEN

Boordsteek 1/1g

1ste rij: afwisselend 1 rechte en 1 averechte steek breieng

2de rij en alle volgende rijen: de steken breien zoals ze zich voordoen (recht boven recht en averecht boven averecht)

 

g

Tricotsteekg

1ste rij: alle steken recht breieng

2de rij: alle steken averecht breieng

Deze 2 rijen steeds herhalen

 

g
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STAP 4: STEKENVERHOUDING

10 x 10 cm = 9 steken en 15 rijen in rechte tricotsteek met dubbele draadg

STAP 5: ZO MAAK JE HET

Rugpandg

Zet 54 (56-58) steken op met naalden 7 mm en dubbele draad en brei 4 rijen boordsteek 1/1.g

Ga verder in rechte tricotsteek met naalden 9 mm.g

Meerder in de eerste rij gelijkmatig verdeeld 6 steken, je hebt nu 60 (62-64) steken.g

Kant voor de armsgaten op een totale hoogte van 30 (32-34) cm voor een kort model of 40 (42-44) cm voor een standaard model, om de twee rijen aan weerszijden 1x3

steken, 1x2 steken en 1x1 steek af. 

g

Brei verder met de overgehouden 48 (50-52) steken tot een totale hoogte van 42 (43-44) cm voor het korte model of 52 (53-54) cm voor het standaard model.

 

g

*Kant de middelste 20 (22-22) steken af. Doe dit in een rij die je recht breit. g

Brei nog één rij averecht bij de schouders.g

Bij de volgende rechte rij kant je per schouder de overgebleven 14 (14-15) steken af. 

 

g

Voorpandg

Brei dit op dezelfde manier als het rugpand tot aan *g

Kant de middelste 16 (18-18) steken af in een rij dat je recht breit.g

Brei aan deze zijde van de halsopening nog een rij averecht bij de schouders.g

Brei bij de volgende 2 rechte rijen 2 steken samen aan de halsopening.g

Kant de resterende 14 (14-15) steken af.g

Doe dit eveneens aan de andere zijde.

 

g

Afwerkingg

Sluit de schoudernaden en de zijnaden. g

Haak een toer vasten rond de halsopening (begin achteraan in het midden).g

Haak een toer vasten rond de mouwopeningen (begin onderaan).g

Stop de draden in.g
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