
 
 
 

 
Maat: ca. 110 x 130 cm zonder de franjes 

 
Materiaal: Schachenmayr SMC ‘Boston’ in antraciet 

gespikkeld (kleur 00098) 1000 g, Milward breinaalden 

nr. 7-8, haaknaald nr. 7 

 
Basispatroon: 

I – Visgraatpatroon: Aantal steken deelbaar door 24. 

Alleen de rijen aan de goede kant zijn weergegeven, 

in de rijen aan de verkeerde kant worden de steken 

gebreid zoals ze verschijnen. Herhaal voortdurend de 

rijen 1 tot 

– 24.  

II –  Ruitjespatroon:  Aantal steken deelbaar door 12. 

Alleen de rijen aan de goede kant zijn weergegeven, 

in de rijen aan de verkeerde kant worden de steken 

gebreid zoals ze verschijnen. Herhaal voortdurend de 

rijen 1 tot 

– 12.  

III – Pepitapatroon: Aantal steken deelbaar door 12. 

Alleen de rijen aan de goede kant zijn weergegeven, 

in de rijen aan de verkeerde kant worden de steken 

gebreid zoals ze verschijnen. Herhaal voortdurend de 

rijen 1 tot 16.  

 
Stekenverhouding: 12 steken en 18 rijen = 10 x 

10 cm 

 
INSTRUCTIES: 

Zet 134 steken op, brei 1 rij averechte steken aan de 

verkeerde kant, verdeel vervolgens de steken als 

volgt: 1 randsteek, 60 steken basispatroon II, 72 

steken basispatroon I (3 herhalingen), 1 randsteek. 

Een gekleurde draad tussen de patronen 

vergemakkelijkt het tellen. Wissel van patroon na ca. 

90 cm: 1 randsteek, 72 steken basispatroon III, 60 

steken basispatroon II, 1 randsteek. Kant na ca. 130 

cm het werkstuk af met een rij rechte steken aan de 

goede kant. 

Afwerking: 

Neem aan de lengteranden van elke 2e rij 1 steek 

op, maak daartussen 1 omslag. 

1e rij: brei de omslagen recht, haal de opgenomen 

steken van de naald zoals bij averecht breien, plaats 

daarbij de draad voor de afgehaalde steek 

2e rij: brei de opgenomen steken recht, haal de 

rechte steken van de vorige rij van de naald zoals bij 

averecht breien, trek daarbij de draad voor de 

afgehaalde steek. 

  3e rij: kant altijd 2 steken samen af. 

Knoop voor de franjes ca. 35 cm lange draden in 3 

strengen gebundeld (46 bosjes franjes per kant) met 

de haaknaald op ca. 3 cm afstand van elkaar aan de 

smalle kanten. Knip de franjes op een gelijkmatige 

lengte van ongeveer 15 cm af. 

 
Tip: De combinatie van de drie structuurpatronen 

werkt hier goed, maar elk patroon op zichzelf gebreid 

is ook geschikt voor een plaid. De rechts/links-

patronen hebben het voordeel dat ze er  

 

 
 
 
 
 

aan beide kanten mooi uitzien. Het deken is 

gemakkelijk in grootte aan te passen, let erop dat het 

totale aantal steken deelbaar moet zijn door 12 (+2 

randsteken) en dat er misschien meer materiaal 

nodig is. 
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