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AFMETINGEN
ca. 7,5 x 9 cm
MATERIAAL
Per kersthanger is ongeveer 4 g draadsnippers nodig.
A
REGIA PREMIUM Silk, bolletje van 100 g
kl 00025 (gold)
kl 00085 (rust red)
kl 00005 (leinen)
B
REGIA 4-draad Color, bolletje van 100 g
kl 09409 (mistelzweig color)
kl 09412 (lebkuchen color)
kl 09406 (lichterfest color)
breinld zonder knop 2,5 - 3,0 mm
borduurnaald
BASISTECHNIEKEN
Tricotsteek:
In heeng en terugg nld: heeng nld recht, terugg nld av.
In toeren: alle s recht breien.
Ribbels:
In heeng en terugg nld: heeng en terugg nld recht breien.
In toeren: afwisselend 1 toer recht, 1 toer av breien.

AFWERKING
De resterende 8 s met de draad bijeentrekken.
Draad instoppen of voor het ophanglusje een beetje langer
laten hangen.
Nu voor de stam bij de laatste 3 s van de 2e nld en de eerste 3 s van de 3e nld 1 s opnemen en over deze 6 s 6 ribbels
breien, dan recht afkanten.
Voor het ophanglusje volgens de foto een lusje maken en
bij de punt van de boom vastzetten. Eventueel voor het ophanglusje een zelfgedraaid koord of een touwtje nemen.
Voor het gebreide koord 4 s opzetten en 4 s recht breien,
 de naald niet keren, maar de s naar de andere kant van
de nld schuiven en weer 4 s recht breien, vanaf  herh.
Als de gewenste lengte is bereikt, de 4 s met de draad bijeentrekken en de draad bij de punt van de boom stevig
vastnaien.
AFKORTINGEN
av
= averecht
br
= breien
kl
= kleur(s)
s
= steek (steken)
nld
= naald(en)
t
= toer(en)
heeng = heengaand
terugg = teruggaand

PROEFLAPJE
Tricotsteek met nld 2,5 - 3,0 mm:
30 s en 42 nld/t = 10 x 10 cm.
Als de afmetingen van het proeflapje niet kloppen, met dikkere of dunnere breinld br.
INSTRUCTIES
Voor de boomkruin 40 s opzetten, de s over 4 breinld zonder knop mooi verdelen, in het rond sluiten (= 10 s per nld)
en eerst 4 t ribbels breien.
Dan in tricotsteek verder br.
Al in de 4e t in tricotsteek de 3e laatste en voorlaatste s van
de 1e en 3e nld recht samenbreien, de 2e en 3e s van de
2e en 4e nld overgehaald samenbreien (= 1 s recht afhalen,
de volgende s recht br, dan de afgehaalde s eroverheen
halen). Deze mindering nog 7x in elke volg 4e t herhalen.

Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze
instructies op onze website.
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