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Garen:  
Schachenmayr Extra Merino
2 Bollen voor basiskleur, kleurnr. 00096
2 Bollen voor contrast kleur, kleurnr. 00001

Materialen: 
Rondbreinaalden 3.5 mm, bij voorkeur 40 cm lang. 
Naald om draden weg te werken. Steekmarkeerder

Steekverhouding: 
In tricotsteek met 2 kleuren: 22 steken x 30 toeren = 10 cm

Afmetingen: 
Onderrand: ± 76 cm 
Bovenrand: ± 60 cm 
Hoogte: ± 25 cm 

Zet met BK 192 steken op, plaats een steekmarkeerder en sluit de ring; vanaf hier wordt in 
het rond gebreid. Let goed op dat je je werk niet verdraaid op de naald hebt staan!

Begin met de eerste naald te breien van het Muizentandje

Begin Kol

Afkortingen

r = recht
av. = averecht 
omsl. = omslag 
samenbr. = samenbreien
st. = steken
BK = basiskleur
CK = contrast kleur

Muizentandje
Brei 6 naalden recht
Naald 7: *1 omsl, 2 st. samenbr. herhaal van * tot *  
Brei 6 naalden recht

Naald 14: brei Letse vlecht

Kol Nederlands Patroon, twee kanten draagbaar
Patroon Charlotte van Ommen
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Letse Vlecht

Naald 1: *1st r BK, 1st r CK,*  herhaal van *tot* (zie foto hieronder)

Naald 2: Breng beide draden naar de voorkant van je werk om averecht te gaan breien. Brei met 
dezelfde kleur garen als de steek op de naald. (In dit geval BK)
Zorg ervoor dat de eerste draad waarmee je gaat breien onder de andere draad doorgaat, sla de draad 
aan de onderkant over de naald en brei de steek averecht.
Pak de CK draad (zelfde kleur als de steek op de naald die je gaat breien) de draad gaat onder de andere 
draad en sla de draad aan de onderkant over de naald en brei steek averecht. Herhaal tot 
steekmarkeerder. (zie foto's hieronder)

Naald 3: In deze naald ga je hetzelfde doen als in de vorige naald, alleen breng je nu de draad óver de 
andere draad en naald. Brei met dezelfde kleur garen als de steek op de naald. (In dit geval BK)
Zorg er nu voor dat de eerste draad waarmee je gaat breien over de andere draad gaat, sla de draad aan 
de bovenkant over de naald en brei de steek averecht.
Pak de CK draad,  de draad gaat over  de andere draad en sla de draad aan de bovenkant over de naald 
en brei steek averecht. Herhaal tot steekmarkeerder. (zie foto's hieronder)

Brei Patroon 1, begin rechts onderaan 

Patroon Charlotte van Ommen
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Patroon 1: over 32 steken, herhaal patroon 6 keer = 192 st.

=  basis kleur (BK)

 = contrast kleur (CK)

= st. minderen of meerderen

Minder 16 steken verdeeld over de 192st. = 176st.

Minder 22 steken verdeeld over de 176st. = 154st.

Brei na Patroon 1, de Letse vlecht, Muizentandje, Letse vlecht. (zie blz. 2)

Brei Patroon 2, begin rechts onderaan

Begin patroon

Patroon Charlotte van Ommen
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Patroon 2 

Meerder 16 steken verdeeld over de 176st. = 192st.

Kant steken af met BK en werk de draadjes weg, blok de Kol, maas de twee uiteinden aan elkaar.

Brei na patroon 2, Letse vlecht. (zie blz. 2)

Meerder 22 steken verdeeld over de 154st. = 176st. 

Begin patroon.

Patroon Charlotte van Ommen
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