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Design: REGIA Designteam
eerste publicatie: juli 2012

GROOTTE
ca. 52 cm omvang, ca. 16,5 cm hoogte [niet opgerekt
gemeten] – passend om een glazen windlicht met een
doorsnee van 18 cm en een hoogte van 20 cm.
MATERIAAL
REGIA Tweed 6-draads, bolletje van 150 g
kl. 00002 (natur tweed) 1 bolletje
breinld zonder knop 3,0 - 3,5 mm
1 kabelnaald

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

BASISTECHNIEKEN
Ribbelmotief: afwisselend 2 s re., 2 s av. breien.
Kabelmotief: zie teltekening. Het rapport van 12 s steeds
herhalen. Elke toer is getekend. De toeren steeds van rechts
naar links lezen. De 1e t/m 8e toer steeds herhalen.
PROEFLAPJE
in het kabelmotief: 30 s en 32 toeren = 10 x 10 cm.
Als het proeflapje afwijkt, met dunnere of dikkere naalden
werken.
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rapport
= 12 s
UITLEG TEKENTJES

INSTRUCTIES
Verdeeld over 4 nld. zonder knop 156 s opzetten, de toer
sluiten en in toeren 2 cm in ribbelmotief breien. Verder
werken in het kabelmotief, hierbij 13 x het rapport van 12 s
breien. Na ca. 12,5 cm in kabelmotief [= 5 rapporten in de
hoogte] nog 2 cm in ribbelmotief breien en dan alle s losjes
afkanten. Totale hoogte: ca. 16,5 cm.
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= 1 s re.
= 1 s av.
= 1 s op een kabelnld. achter het werk nemen,
1 s re., dan de s van de kabelnld. re. breien
= 3 s op een kabelnld. voor het werk nemen,
3 s re., dan de s van de kabelnld. re. breien

AFWERKING
De draden instoppen en dan de hoes om het glazen windlicht rekken, naar keuze de onderste rand in ribbelmotief
onder het windlicht laten vallen [zie foto].

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

Tip

#madewithregia

Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze
beschrijving op onze website.
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