STAPPENPLAN
NICOLE - SHORT

NICOLE - SHORT
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/nicole-short

Beschrijving
Samen met top Nina vormt short Nicole een zalig luchtige set – gebreid van gerecycleerd
garen – voor een instant vakantiegevoel, waar je ook bent.

LEERGIERIGE BEGINNERS
BREIEN & HAKEN

Hoe maak je het?

STAP 1: MA AT
S (M-L)

STAP 2: DIT HEB JE NODIG
g

5 (5-6) bollen Nadir ecru: 2000010257485

g

Breinaalden 5,5 mm van Prym: 2000001020968

g

Breinaalden 6 mm van Prym: 2000001020975

g

Wolnaald van Prym: 2000001933411

g

Haaknaald 4 mm van Prym: 2000001448717

STAP 3: GEBRUIKTE STEKEN
Rechte tricotsteek
1ste rij: alle steken recht breien.
2de rij: alle steken averecht breien.
Deze 2 rijen steeds herhalen.
Boordsteek 1/1
1ste rij: afwisselend 1 rechte en 1 averechte steek breien.
2de rij en alle volgende rijen: de steken breien zoals ze zich voordoen (recht boven recht en averecht boven averecht).
1 steek minder op 4 steken van de kant
In het begin van de rij: 4 steken (boordsteek 1/1), 1 steek afhalen, 2de steek breien en de afgehaalde steek over de laatst gebreide steek halen.
Op het einde van de rij: brei tot 6 steken voor het einde, 2 steken samenbreien, laatste 4 steken breien (boordsteek 1/1).
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2 steken minder op 4 steken van de kant
In het begin van de rij: 4 steken (boordsteek 1/1), 1 steek afhalen, volgende 2 steken samenbreien en de afgehaalde steek over de samengebreide steek halen.
Op het einde van de rij: brei tot 7 steken voor het einde, 3 steken samenbreien, laatste 4 steken breien (boordsteek 1/1).

STAP 4: STEKENVERHOUDING
10 x 10 cm = 17 steken x 20 rijen met breinaalden 6 mm in rechte tricotsteek.

STAP 5: ZO MA AK JE HET
Achterkant linkerbeen
Zet 59 (62-66) steken op met naalden 5,5 mm en brei 4 rijen boordsteek 1/1.
Wissel vervolgens naar breinaalden 6 mm en brei verder in tricotsteek tot een totale hoogte van 9 (10-11) cm.
Zet 12 steken af aan het begin van de heengaande rij. Zet vervolgens om de 2 rijen nog 2x3 en 2x2 steken af aan het begin van de heengaande rij. Zo kom je uit op 37 (40-44)
steken.
Brei tot een hoogte van 24 (25-26) cm en minder op het einde van de heengaande rij om de 4 rijen 5x1 steek op 1 steek van de kant. Zo kom je uit op 32 (35-39) steken.
Wissel op een totale hoogte van 36 (37-38) cm naar breinaalden 5,5 mm en brei nog 6 cm in boordsteek 1/1.
Zet op een totale hoogte van 42 (43-44) cm alle overgebleven steken heel los af.
Brei een 2de keer, maar in spiegelbeeld, voor de achterkant van het rechterbeen.
Voorkant linkerbeen
Zet 49 (52-56) steken op met naalden 5,5 mm en brei 4 rijen boordsteek 1/1.
Wissel vervolgens naar breinaalden 6 mm en brei verder in tricotsteek tot een totale hoogte van 9 (10-11) cm.
Zet 2 steken af aan het begin van de heengaande rij. Zet vervolgens om de 2 rijen nog 2x3 en 2x2 steken aan het begin van de heengaande rij. Zo kom je uit op 37 (40-44)
steken.
Brei tot een hoogte van 24 (25-26) cm en minder op het einde van de rij om de 4 rijen 5x1 steek op 1 steek van de kant. Zo kom je uit op 32 (35-39) steken.
Wissel op een totale hoogte van 36 (37-38) cm naar breinaalden 5,5 mm en brei nog 6 cm in boordsteek 1/1. Maak een knoopsgat in de 5de rij, doe dit als volgt: brei tot 8
steken voor het einde, zet vervolgens 2 steken af en brei nog 6 steken. Keer het werk en brei 6 steken, zet 2 steken op en brei de rij verder uit.
Zet op een totale hoogte van 42 (43-44) cm alle overgebleven steken heel los af.
Brei een 2de keer, maar in spiegelbeeld, voor de voorkant van het rechterbeen.
Afwerking
Naai de 2 delen van de achterkant aan elkaar. Doe hetzelfde voor de voorkant.
Maas vervolgens de zijkanten samen. Naai nu de tussenbeennaden dicht.
Vouw de boord in boordsteek 1/1 dubbel en naai deze vast. Doe dit niet te vast, anders zal de short moeilijk aan te doen zijn. Haak 3x een ketting van 300 steken, vlecht ze en
steek ze in de tunnel van de boord via het knoopsgat.
Stop alle losse draadjes in.

Helemaal fan van deze set? Brei ook de top, je vindt de werkbeschrijving hier:
Nina - top
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