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design: Quail Studio

V.1/BW/KM

breien

makkelijk 2

AFMETING
Breedte: ca. 45 cm
Hoogte: ca. 45 cm

MATERIAAL
Schachenmayr Catania Grande, bolletje van 50 g
ca. 50 g = 63 m
kl 03105 (natur)  9 bolletjes 
 
De etiketten controleren, alleen bolletjes van dezelfde kleur-
partij gebruiken (de kleurnamen staan op het etiket).
De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon ver-
schillen.

breinld 5,0 mm
1 borduurnaald
1 kussen, afmeting ca. 45 x 45 cm

PROEFLAPJE
Tricotsteek:
14 s en 18 nld = 10 x 10 cm
Noppenpatroon: 
14 s en 18 nld = 10 x 10 cm

BASISTECHNIEKEN
Tricotsteek: 
in heeng nld rechte s en in terugg nld av s breien.

Noppenpatroon:
Volgens breischema breien. 
Alleen de heeng nld zijn getekend, in de terugg nld av brei-
en. De 1e tot 16e nld 1x herhalen.

INSTRUCTIES
Voorkant
65 s opzetten en 1 terugg nld av breien. 
Dan volgens breischema in noppenpatroon breien. 
Na de kants de 11 s vóór het patroongedeelte (= pg), het pg 
van 20 s 1x herhalen, dan de 12 s na het pg breien, kants.
De 1e tot 16e nld in totaal 5x breien.
In de volgende heeng nld alle s afkanten, de s recht breien.
Totale lengte = ca. 45 cm.

Achterkant
65 s opzetten en 1 terugg nld av breien. 
In tricotsteek verder breien.
Na 45 cm alle s afkanten.

AFWERKING
Delen spannen, vochtig maken en laten drogen.
Met de borduurnaald alle draden instoppen.
De naden sluiten, de vierde naad nog openlaten. 
Kussenvulling erin leggen dan de laatste naad sluiten.

AFKORTINGEN
heeng nld  = heengaande naald(en)
s   = steek (steken)
nld   = naald(en)
kants  = kantsteek(steken) 
t   = toer(en)
terugg nld = teruggaande naald(en)

Breischema

Uitleg tekentjes

 = kants

 = in heeng nld 1 s recht, in terugg nld 1 s av

 = 1 nop (bij de volgende s 5 s breien: 1 s recht, 1 s recht 
gedraaid, 1 s recht, 1 s recht gedraaid, 1 s recht, * deze 5 
s terug op de linkernld leggen, 5 s recht breien, vanaf * 
nog 2x herhalen, dan na elkaar de 2e s, de 3e s, de 4e s 
en de 5e s over de 1e s heen halen. 

pg = 20 s


