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CHARLIE - MOUWLOZE CARDIGAN KIDS
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/charlie-mouwloze-cardigan-kids

Beschrijving
Over een jurkje in de zomer, over een trui in de winter: deze mouwloze cardigan is het hele
jaar draagbaar.

ABSOLUTE BEGINNER
BREIEN & HAKEN

Hoe maak je het?

STAP 1: MA AT
g

6j (8j-10j)

STAP 2: DIT HEB JE NODIG
g

4(4-5) bollen Charlie G10 roze: 2000010141555

g

Breinaalden 3mm-40cm van Prym: 2000001534557

g

Breinaalden 4mm-40cm van Prym: 2000003303175

g

Wolnaald van Prym: 2000001933411

STAP 3: GEBRUIKTE STEKEN
g

Boordsteek 1/1:

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.

g

Rechte tricotsteek:

g

1ste rij: brei alle steken recht

g

2de rij: brei alle steken averecht

g

Herhaal deze 2 rijen

g

Ribbelsteek:

g

Alle steken en alle rijen recht breien.
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STAP 4: STEKENVERHOUDING
g

10 x 10 cm = 22 steken x 30 rijen met breinaalden 4 mm in rechte tricotsteek.

g

Het model wordt in 1 geheel gemaakt. Eerst wordt het achterpand gebreid, om vervolgens te meerderen voor de mouwen en halverwege het breiwerk wordt de hals

STAP 5:

gemaakt en verder gebreid in 2 aparte delen.
g

Zet 100 (106-112) steken op met breinaalden 3 mm. Brei verder in boordsteek 1/1 voor 5 cm.

g

Brei verder met breinaalden 4 mm in rechte tricotsteek tot het werk 27 (29-30) cm meet.

g

Meerder nu voor de mouwen aan weerskanten elke 2de rij 10 x 1 steek , brei de nieuwe steken voor de mouw in ribbelsteek. Je hebt nu 120 (126-132) steken op de naald
staan.

g

Brei verder met de 10 steken aan weerskanten voor de mouw in ribbelsteek en de middelste 100 (106-112) steken in rechte tricotsteek tot een totale hoogte van 40 (42-44)
cm.

g

Brei de volgende 3 cm als volgt: 10 steken in ribbelsteek, 33 (35-37) steken in tricotsteek, de middelste 34 (36-38) steken in ribbelsteek, 33 (35-37) steken in tricotsteek

g

Kant in de volgende rij de middelste 22(24-26) steken af.

g

Brei de twee delen apart verder in rechte tricotsteek, met de 6 steken aan de hals kant in ribbelsteek en de 10 steken aan de mouw in ribbelsteek.

g

Meerder elke 4de rij 11x (12x-13x) 1 steek aan de kant van de hals, net voor de 6 steken in ribbelsteek.

g

Minder op een hoogte van 11 cm vanaf de afkanting van de hals voor de mouw elke 2e rij 10x 1 steek aan de kant van de mouwen. Je hebt nu 50 (53-56) steken op de naald

en 10 steken in ribbelsteek.

staan per deel.
g

Brei verder tot een hoogte van 38 (40-42) cm vanaf de afkanting met 44 (47-50) steken in tricotsteek en de 6 steken aan de halskant in ribbelsteek.

g

Wissel naar breinaalden 3 mm en blijf de 6 steken aan de halskant in ribbelsteek breien en brei de resterende steken in boordsteek 1/1 voor 5 cm.

g

Kant losjes af.

g

Afwerking

g

Maas de zijkanten dicht, laat hierbij de armgaten open vanaf de meerderingen van de mouw.

g

Stop de losse eindjes weg.
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