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JENTE - CACHE-CŒUR MEISJE
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/jente-cache-coeur-meisje

Beschrijving
Elke dag een feestje, met deze cache-coeur in wol Calla. Kies je kleur!

ABSOLUTE BEGINNER
BREIEN & HAKEN

Hoe maak je het?

STAP 1: MA AT
g

6(8-10) jaar

STAP 2: DIT HEB JE NODIG
g

4 (4-5) bollen Calla geel 2000010100873

g

breinaalden 4mm-40 cm van Prym: 2000001505175

g

hulpnaald van Prym: 2000001020777

g

wolnaald van Prym: 2000001933411

STAP 3: GEBRUIKTE STEKEN
g

Boordsteek 1/1

g

1ste rij: afwisselend een rechte en een averechte steek breien

g

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

g

Tricotsteek

g

1ste rij: alle steken recht breien

g

2de rij: alle steken averecht breien

g

Deze 2 rijen steeds herhalen

STAP 4: STEKENVERHOUDING
g

10 x 10 cm = 19 steken x 28 rijen in tricotsteek
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STAP 5: ZO MA AK JE HET
g

Rugpand

g

Zet 73(77-81) steken op brei 8 rijen boordsteek 1/1.

g

Brei verder in tricotsteek tot een hoogte van 22(24-26) cm.

g

Zet voor de armsgaten bij het begin van de 2 volgende rijen 2 steken af.

g

Brei verder tot een hoogte van 36(38-40) cm.

g

Zet de steken losjes in één keer af.

g

Rechter voorpand

g

Zet 73(77-81) steken op en brei 8 rijen boordsteek 1/1.

g

Brei 3 rijen in tricotsteek. Brei in de volgende averechte rij 49(52-55) steken averecht en keer. De overige 24(25-26) steken laat je gewoon wachten op een hulpnaald.

g

Brei met deze 49(52-55) steken 2 rijen tricotsteek.

g

Brei in de volgende rechte rij 2 steken recht, 2 steken recht samen, recht tot het einde van de rij. Brei 3 rijen tricotsteek.

g

Herhaal de 4 laatste rijen nog 20(21-22) keer.

g

Zet voor de armsgaten bij een hoogte van 22(24-26) cm aan de linkerkant 2 steken af.

g

Brei tot een hoogte van 36(38-40) cm.

g

Zet de overgebleven 26(28-30) steken losjes af

g

Linker voorpand

g

Zet 25(27-29) steken op en brei 1 rij tricotsteek.

g

Brei de volgende rij averecht en brei aansluitend aan de averechte kant de 24(25-26) steken die op de hulpnaald staan averecht. Er staan nu 49(52-55) steken op de naald.
Brei 2 rijen tricotsteek.

g

Brei de volgende rij recht tot 4 steken voor het einde. Haal de volgende steek af, brei 1 steek recht en haal de afgehaalde steek erover, brei de laatste 2 steken recht.

g

Brei 3 rijen tricotsteek.

g

Herhaal de laatste 4 rijen nog 20(21-22) keer.

g

Zet voor de armsgaten bij een hoogte van 22(24-26) cm aan de rechterkant 2 steken af.

g

Brei tot een hoogte van 36(38-40) cm.

g

Zet de overgebleven 26(28-30) steken losjes af.

g

Mouwen

g

Zet 57(59-59) steken op en brei 8 rijen boordsteek 1/1.

g

Brei verder in tricotsteek tot een hoogte van 22(24-24) cm en zet de steken losjes af.

g

Afwerking

g

Maas de schoudernaden aan elkaar met de maassteek. Laat een halsopening van 10 cm.

g

Maas de mouwen in. Leg daarvoor eerst het midden van de mouw tegen de schoudernaad en de zijkanten van de mouw bij de mindering voor de armsgaten van voor- en
rugpand. Maas eerst de voorkant van de mouw van boven naar beneden, daarna de achterkant van boven naar beneden.

g

Maas dan de mouw dicht en tenslotte de zij-naad.

g

Naai de opzetrand van het linker voorpand aan de verkeerde kant tegen de steken van de eerste rij tricotsteek van het rechter voorpand over een lengte van 12(13-14)cm.

g

Stop de eindjes in.
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