STAPPENPLAN
TULBAND EN SNOOD IN HONEY

TULBAND EN SNOOD IN HONEY
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/tulband-en-snood-honey

Beschrijving
Zalig warm en toch chic dankzij de winterse sparkle. Deze tulband en snood zijn een musthave dit najaar. De open of gesloten tulband houdt je stijlvol warm, de hele winter door.
Kies je kleur en ga aan de slag!

ABSOLUTE BEGINNER
BREIEN & HAKEN

Hoe maak je het?

STAP 1: MA AT
1 maat (hoofdomtrek ±52 cm)

STAP 2: DIT HEB JE NODIG
g

1 bol Honey

g

Breinaalden 6 mm van Prym

g

Wolnaald

g

Stekenmarkeerders

STAP 3: GEBRUIKTE STEKEN
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).
Valse patentsteek
1ste rij: afwisselend 1 rechte en 1 averechte steek breien (zoals de boordsteek 1/1).
2de rij: afwisselend 1 steek averecht breien, 1 steek recht maar steek in de steek eronder, herhaal deze 2 steken
Steeds deze rijen herhalen.

STAP 4: STEKENVERHOUDING
10 x 10 cm = 19 steken x 20 rijen met breinaalden 6 mm in boordsteek 1/1

STAP 5: ZO MA AK JE HET
Zo maak je de snood
Zet 140 steken op met breinaalden 6 mm.
Brei 2 rijen boordsteek 1/1.
Brei verder in valse patentsteek tot een hoogte van 30 cm
Brei nog 2 rijen in boorsteek 1/1.
Kant alle steken af.
Afwerking
Maas de zijkanten aan elkaar.
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Zo maak je de tulband
Zet 25 steken op met breinaalden 6 mm.
Brei 102 cm in boordsteek 1/1.
Kant alle steken af.
Afwerking
Vraag even hulp aan een vriendin, je mama, je man… of gebruik een (oefen)hoofd in piepschuim. Neem één uiteinde in elk hand. Plaats de band achter je hoofd en zorg ervoor
dat de twee uiteinden even lang zijn.
Kruis de banden net boven je voorhoofd en drapeer naar achter.
Speld de breedte van de uiteinden tot op de band achteraan aan de randen vast met een stekenmarkeerder of speld. Speld eveneens de zijkanten aan de band rond het hoofd
vast en sluit de middennaad.
Neem de tulband van het hoofd en maas alle sluitingen dicht.
Stop alle draden in.

Bekijk ook de andere opties met 1 bol Honey hier:
Haarband en sjaal in Honey
Muts en sjaal in Honey
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