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AFMETING
ca. 65 x 97 cm (zonder kwasten)

MATERIAAL
Baby Smiles Little Soft & Easy, bolletje van 150 g
ca. 150 g ≈ 375 m
kl 01001 (weiß)   1 bolletje
kl 01091 (kiesel)   1 bolletje
kl 01076 (salbei)   1 bolletje

De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon verschil-
len. 

1 rondbreinld 4,5 mm, 80 cm lang 
1 borduurnaald

PROEFLAPJE
RIbbels: 
18 s en 37 nld = 10 x 10 cm

BASISTECHNIEKEN
RIbbels:
In heeng en terugg nld recht breien

Kwastje (zie tekeningen):
Van een stukje stevig karton een rechthoek van 8 x 10 
cm knippen en aan de onderkant rechts en links een split 
inknippen. Het garen ongeveer 17x dicht om het stukje 
karton wikkelen, daarbij de begindraad en einddraad aan 
de onderkant vastklemmen. Met een naald een dubbele 
draad aan de bovenkant onder de draden door halen. De 
draadjes knopen. De omwikkelingen aan de onderkant 
doorknippen en het stukje karton eruit halen. Een draadje 
ca. 1,5 cm onder de bovenste knoop verschillende keren 
om de draden heen wikkelen en vastknopen. Eventueel de 
draadjes aan de onderkant nog op dezelfde hoogte netjes 
afknippen.

BS70601

Aron
gestreepte deken 
Design: Schachenmayr Designteam

breien

heel simpel

aanbevolen garen

V.1/SMT/KM

INSTRUCTIES
124 s met Salbei opzetten en 61 nld ribbels breien.  Draad 
afknippen. 
Met Kiesel verder werken en 11 nld ribbels breien. 
Dan 11 nld met Weiß ribbels breien. 
De beide strepen met Kiesel en Weiß nog 9x afwisselend 
herhalen (= 20 strepen), daarbij steeds de niet-gebruikte 
bij de rand mee naar boven nemen. Daarna nog een keer 
11 nld met Kiesel breien. Draden afknippen. 
Tot slot nog een streep van 61 nld met Salbei in ribbels 
breien. De s losjes afkanten.

AFWERKING
De deken spannen, vochtig maken en laten drogen. 
Met Salbei 4 kwastjes maken en deze bij de hoeken 
vastnaaien..
Alle draden bij de overeenkomstige kleurvlakken instop-
pen.

AFKORTINGEN
heeng   = heengaand
nld = naald
s  = steek (steken)
terugg  = teruggaand

Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze instructies op onze website.
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