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Breien

Gemiddeld

Enns
Armwarmers
Design:  REGIA Designteam
  eerste publicatie: juli 2010

GROOTTE
Hoogte: ca. 39 cm

MATERIAAL
REGIA Tweed 4-draads, bolletje van 100 g 
kl. 00047 (fuchsia tweed) 1 bolletje
breinld zonder knop 2,0 - 3,0 mm

BASISTECHNIEKEN
Tricotsteek: in toeren steeds re. breien.
Ajourmotief: zie teltekening. Alleen de oneven toeren zijn 
getekend, in de even toeren de s breien, zoals die zich 
voordoen en de omslagen re. breien. De 1e t/m 12e toer 
steeds herhalen.

PROEFLAPJE
in tricotsteek en in ajourmotief: 30 s en 42 toeren = 10 x 10 cm.
Als het proefl apje afwijkt, met dunnere of dikkere naalden 
werken.

INSTRUCTIES
Rechter armwarmer
Van boven naar beneden breien. 65 s opzetten [= 20 s op 
de 1e en de 3e nld. en 25 s op de 2e nld.] en 2 toeren av. 
breien. Daarna over de elk 20 s van de 1e en 3e nld. in 
tricotsteek en over de 25 s van de 2e nld. in ajourmotief 
breien. Op 10 cm hoogte beginnen met minderen. Hier-
voor bij de 1e nld. 2 s breien, dan 1 s re. afhalen, 1 s re. 
breien en de afgehaalde s overhalen; verder werken tot 4 s 
voor het einde van de 3e nld., dan 2 s re. samenbreien en 2 s 
re. breien = 63 s Deze minderingen in elke 12e toer nog 5 x 
herhalen = 53 s Op 31 cm hoogte over de s van de 3e nld. 
voor het duimstuk, verdeeld, 7 s meerderen [gedraaid re. uit 
het dwarsdraadje breien] = 21 s op de 3e nld. resp. 60 s in 
totaal. Op ca. 34,5 cm hoogte voor de duimopening bij de 
3e nld. de middelste 7 s afkanten en in de volgende toer 
boven de afgekante s weer 4 s nieuw erbij opzetten = 57 s 
Op 38 cm hoogte, na een 12e toer van het ajourmotief, 
over alle s nog 1 toer re. en 2 toeren av. breien en daarna 
de s - re. breiend - afkanten = ca. 39 cm hoogte. 
Linker armwarmer
In spiegelbeeld breien, d.w.z. de meerderingen voor het 
duimstuk en de duimopening over de s van de 1e nld. breien.

AFKORTINGEN
afw = afwisselend
av = averecht
kl. = kleur(s)
nld = naald(en)
re = recht
s = steek (steken)
t = toer(en)

BREISCHEMA

UITLEG TEKENTJES

=  1 s av.
=  1 s re.
= 1 omslag
= 2 s re. samenbreien
=  1 s re. afhalen, 1 s re. breien en de afgehaalde s 

overhalen
= 3 s re. samenbreien
=  1 s re. afhalen, 2 s re. samenbreien en de afgehaalde 

s overhalen

TipTip
               Onze beschrijvingen zijn ook     

        beschikbaar via Ravelry. Zoek het 
beste via het modelnummer. Wij vinden 
het fi jn, als je een link van het project 
toevoegt en een inspiratiebron zijn voor 
alle Ravelers.

       #madewithregia

               Onze beschrijvingen zijn ook     
        beschikbaar via Ravelry. Zoek het 

motief = 25 s


