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OVERSIZED DEBARDEUR 4-6 J.
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/oversized-debardeur-4-6-j

Beschrijving
Ook je mini me gaat graag mee met de trends. Kies samen de kleur, brei snel zo'n oversized
debardeur en dan kunnen jullie in matching outﬁts uit de deur!

LEERGIERIGE BEGINNERS
BREIEN & HAKEN

Hoe maak je het?

STAP 1: MA AT
g

2 = 4-6 jaar

STAP 2: DIT HEB JE NODIG
g

1 bol Babette kleur Lila: 2000010111671
Of één van de vele andere beschikbare kleuren.

g

Breinaalden 40 cm – 7 mm van Prym: 2000001020982

g

Breinaalden 40 cm – 9 mm van Prym: 2000001021002

g

Wolnaald van Prym: 2000003204243

g

Markeerringen van Prym: 2000001431993

STAP 3: GEBRUIKTE STEKEN
g

Boordsteek 1/1

g

1e rij: afwisselend 1 rechte en 1 averechte steek breien.

g

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

g

Rechte tricotsteek

g

1e rij: alle steken recht breien.

g

2e rij: alle steken averecht breien.

g

Deze twee rijen telkens herhalen.

STAP 4: STEKENVERHOUDING
g

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

STAP 5: ZO MA AK JE HET
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g

Rugpand

g

Zet 30 (32-34) 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

Kant voor de armsgaten op een totale hoogte van 23 (26-28) cm om de twee rijen aan weerszijden 1x2 steken af en 1x1 steek.

g

Tip: doe dit als volgt. Haal de eerste steek af, brei de volgende steek en haal de afgehaalde steek over de gebreide steek. Brei nog een steek en haal de vorige steek over
deze steek. Op deze manier heb je twee steken afgekant. Brei de rij helemaal uit en keer het werk. Doe nu hetzelfde aan de averechte kant en doe de afkantingen ook in
averechte steek. Bij de volgende rij haal je weer de eerste steek af, brei je de volgende en haal je de afgehaalde over de gebreide. Je hebt dus één steek afgekant. Op
deze manier kan je vermijden dat je trapjes krijgt bij het afkanten met dikke wol.

g

Brei verder met de overgehouden 24 (26-28) steken tot een totale hoogte van 35 (39-42) cm en kant de middelste 14 (14-16) steken af. Doe dit héél los en 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 5 (6-6) steken af. Dit afkanten moet ook los gebeuren.

g

Voorpand

g

Brei dit op dezelfde manier als het rugpand.

g

Afwerking

g

Sluit de schoudernaad voorlopig slechts aan één kant.

g

Raap met de punt van de breinaald 36 (36-40) steken op met een nieuwe draad beginnende bij de ene kant van de halsopening tot aan de andere kant van de halsopening.

g

Kant nu onmiddellijk deze steken af en doe dit overdreven los zodat je een soepele afkanting hebt.

g

Sluit de andere schoudernaad en verbind het begin en het einde van de afkantrij met de wolnaald.

g

Sluit de zijnaden en stop alle draadjes in.
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