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AAIKE - STREPENTOP VOOR KINDEREN
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/aaike-strepentop-voor-kinderen

Beschrijving
Breide je top Ashley voor jezelf? Maak dan Aaike voor je kind en jullie kunnen in
mooie matching outﬁts op pad.

ABSOLUTE BEGINNER
BREIEN & HAKEN

Hoe maak je het?

STAP 1: DIT HEB JE NODIG
MAAT
122-128 / 134-140

DIT HEB JE NODIG
g

4 bollen Thavil B20 ecru (2000009999792)

g

3 bollen Thavil D70 koraal (2000009999808)

g

Breinaalden 5 mm van Atelier Veritas (2000003303182)

g

Wolnaald van Prym (2000001933411)

STAP 2: GEBRUIKTE STEKEN
-

Ribbelsteek
Alle steken en alle rijen recht breien

-

Rechte tricotsteek
1e rij: alle steken recht breien
2e rij: alle steken averecht breien
Deze 2 rijen steeds herhalen.

Stekenverhouding
10 x 10 cm = 17 steken x 24 rijen met breinaalden 5 mm in rechte tricotsteek
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STAP 3: ZO MA AK JE HET
Rug- en voorpand
Zet 140 (156) steken op in ecru met naald 5.
Brei de eerste en de laatste 5 steken van elke rij in ribbelsteek, brei de middelste 130 (146) steken in tricotsteek (volg het onderstaande kleurenschema).
Maak na 20 (21) cm de halsopening, 44 (52) steken breien, dan de 52 middelste steken afzetten en verder de laatste 44 (52) steken breien.
In de teruggaande rij 44 (52) steken breien, 52 steken terug opzetten en de laatste 44 (52) steken breien.
Op een totale hoogte van 40 (42) cm alle steken losjes afzetten.
Kleurenschema:
5 (6) cm ecru
4 cm oranje
1 cm ecru
2 cm oranje
3 cm ecru
4 cm oranje
2 cm ecru
6 cm oranje
1 cm ecru
1 cm oranje
4 cm ecru
1 cm oranje
2 cm ecru
4 (5) cm oranje

Afwerking
Span het breiwerk op een zachte ondergrond op (bv. een kinderspeelmat of een yogamatje). Besproei de opgespannen delen licht met een plantenspuit.
Laat dit zo minimaal 24 uur drogen.
Leg het breiwerk plat met de averechte kant naar boven, plooi het dubbel over de korte kant. Maas aan de linkerkant 27 (30) cm aan elkaar vanaf de onderkant zodat er nog een
opening blijft om je armen door te steken. Doe hetzelfde aan de rechterkant.
Stop alle losse draadjes in.
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