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Design: R
 EGIA Designteam
eerste publicatie: juli 2012

GROOTTE
Buideltje in naturel: ca. 12 x 12 cm, hoogte 17 cm.
Buideltje in licht camel: ca. 15 x 15 cm, hoogte 20,5 cm.
Buideltje in antraciet: ca. 18 x 18 cm, hoogte 24 cm.
MATERIAAL
REGIA 4-draads, bolletje van 50 g
kl 01992 (natur)
2 bolletjes
kl 00017 (hell-kamel meliert)
2 bolletjes
kl 00522 (anthrazit meliert)
3 bolletjes
breinaalden 4,0 - 5,0 mm
rondbreinaald 4,0 - 5,0 mm, 40 cm

AFWERKING
Het breiwerkje opspannen, bevochtigen en laten drogen.
De 4 zĳnaden sluiten, zie de gearceerde lĳnen in het maatschema. Aan de bovenrand uit elke zĳkant met de rondbreinld. 22/28/34 st. [= in totaal 88/112/136 st.] in de gekozen
kleur met dubbele draad breiend opnemen, de toer sluiten
en voor het boordje 5/5,5/6 cm in boordpatroon breien. In
de laatste nld. in boordpatroon alle st. tegelĳk ook afkanten.
Het boordje half naar buiten omslaan.
Maatschema voor de buideltjes

36/45/54

INSTRUCTIES
Met een zĳkant beginnen en in de richting van de pĳl breien,
zie maatschema. In de gekozen kleur met een dubbele
draad 26/32/38 st. opzetten en in de tricotsteek breien; de
1e nld. is een 1 terugg. nld. Op 12/15/18 cm hoogte aan
weerskanten elk 24/30/36 st. nieuw erbĳ opzetten en nu
over de 74/92/110 st. 12/15/18 cm in tricotsteek breien.
Aansluitend aan weerskanten elk 24/30/36 st. weer afkanten
en over de reste rende 26/32/38 st. nog 12/15/18 st. in
tricotsteek breien. Op 36/45/54 cm totale hoogte alle st.
afkanten.
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PROEFLAPJE
met een dubbele draad in tricotsteek:
20 st. en 28 nld. = 10 x 10 cm.
Als het proeflapje afwijkt, met dunnere of dikkere naalden
werken.

36/45/54

BASISTECHNIEKEN
Boordpatroon:
afwisselend 1 st. re., 1 st. av. breien.
Tricotsteek:
In toeren: alle s recht breien.
In heeng en terugg nld: heeng nld recht, terugg nld av s
breien

12/15/18

Alle buideltjes worden met een dubbele draad gebreid!
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AFKORTINGEN
av
= aaverecht
heeng = heengaand
kl
= kleur
nld
= naald(en)
s
= steek (steken)
terugg = teruggaand

Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze
beschrijving op onze website.
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