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WERKBESCHRIJVING - Chunky Omslagdoek

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld 
voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Benodigdheden:
- 5 bollen Durable Chunky kleur 2229 Chocolate
- Breinaalden 12mm of 15mm
- Steek markeerders Clover Jumbo stitch ring markers
- Stopnaald 

Gebruikte steken: 
Recht, averecht.
Meerdering: 
Neem het horizontale lusje tussen 2 steken op en brei recht.

Werkwijze:
Alle meerdering,  brei je aan de goede kant van het werk. De meerdering maak je, na elke eerste steek, 
voor de 2 middelste steken, na de 2 middelste steken en voor de laatste steek.
In de teruggaande naald brei je alle steken recht alleen de middelste 2 steken brei je averecht! Deze 2 
steken markeer je met de steek markeerders, deze ring schuif je over naar je andere naald als je hem 
tegen komt in je werk.  

Zet 6 steken op.
Naald 1: brei 6 steken recht (= verkeerde kant)

Naald 2: brei 1 steek recht, een meerdering, 1 steek recht, 1 meerdering, plaats steek markeerder, 2 
steken recht, plaats steek markeerder, 1 meerdering, 1 steek recht, 1 meerdering, 1 steek recht. Totaal 4 
x meerderen, totaal 10 steken.

Naald 3: brei 4 steken recht, brei de middelste 2 steken (tussen de markeer ringen) averecht, 4 steken 
recht.

Naald 4: brei 1 steek recht, 1 meerdering,  2 recht, 1 meerdering, (markeer ring),  2 recht, (markeer 
ring),  1 meerdering, 2 recht, 1 meerdering, 1 recht. Totaal 14 steken.

Naald 5: brei alle steken recht, behalve de 2 middelste steken (tussen de markeer ringen), deze brei je 
averecht.

Brei zo door tot de bollen bijna op zijn, zorg dat je genoeg draad over hebt om de laatste naald af te 
kanten. Werk de draden weg.


