WERKBESCHRIJVING - Ajour deken
Lidy: “Als het wat frisser wordt is het heerlijk om met een dekentje op de bank te zitten. Ik heb er intussen al heel wat gemaakt maar
het blijft leuk om te doen. Deze keer heb ik er een gebreid. Dit patroon, oude schalie of kleine schalie, is een oud ajour patroon en ziet er
ingewikkelder uit dan het is. Ik heb in deze steek al eerder een deken en verschillende sjaals gemaakt en wil het patroon graag aan jullie
voorstellen.
Het patroon bestaat uit 4 toeren waarvan er maar 1 bestaat uit omslagen en samen breien, 2 naalden r. en 1 av.
Natuurlijk breide ik hem in mijn favoriete kleur en past hij mooi bij mijn gehaakte deken. (zie mijn vorige project voor Craft Kitchen)”
Materiaal:
Merino super big mix Schachenmayr 15 bollen
035.9807537 - kleur 73
(Rond)breinaalden nr: 10, op een rondbrei naald passen
veel steken.
Prym breinaaldpunten dikte 10: 022.223333
Prym kabel, lengte 120cm: 022.223984
Stopnaald.

Werkbeschrijving:
Zet het aantal steken op deelbaar door 18 plus 1 steek extra.
Ik heb 127 st. opgezet voor een deken van 110 x 140 cm.
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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming
is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

WERKBESCHRIJVING - Ajour deken
Brei 1 kantsteek, deze steek zet je over op de naald zonder te breien.
Brei 2 nld recht en begin daarna met het ajourpatroon, nld 1.
Brei door tot je de gewenste lengte hebt, eindig met 2 naalden recht,
afkanten en draadjes afhechten.
Tip, begin met een nieuwe draad aan het begin van de naald, zodat je de
draden mooi kan afwerken.
Ik heb nu al zin om knus onder mijn deken op de bank te gaan zitten met
natuurlijk een ander haak of brei werkje.
Veel plezier met het maken.
Ik zou het leuk vinden om jullie resultaten terug te zien op facebook of
instagram.
Groetjes Lidy
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