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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra van Ak At Home in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de 
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Anneke: “Het maakt niet uit hoe koud het nog is, zodra de zon schijnt vragen kinderen: ‘Mag ik met zonder jas naar 
buiten?’ Maar hoe heerlijk het zonnetje ook kan schijnen, het is rond deze tijd van het jaar vaak net te fris om zonder jas 
naar buiten te gaan. Deze armcol is een prima alternatief. De kinderen kunnen zonder jas naar buiten en hebben toch een 
warm laagje om het lijf. Moeder blij, kind blij en het staat ook nog eens leuk. De armcol kan ook prima gedragen worden 
rondom de nek met een jas eronder. Als het dan later op de dag wat warmer wordt kan het jasje alsnog uit en de armcol 
naar beneden worden geschoven. Kortom, een ideaal kledingstuk voor deze tijd van het jaar!”

Benodigdheden:
3 Durable Cosy Ochre 2182
1 Durable Cosy Red 316
1 Durable Cosy Ivory 326
Breinaald 8 mm
Schaar
Stopnaald 
Meetlint 

Gebruikte steken: 
Recht
Averecht

De hoeveelheid garen is afgestemd op een armcol van 37 cm lang en heeft een omtrek van 76 cm breed. Hij is geschikt 
voor een meisje met een omtrek van 70 cm breed. De breedte meet je het handigst op vanaf een schouder over de borst 
naar de andere schouder en via de rug terug naar de schouder. Maak de armcol 6 cm breder dan de gemeten omtrek. 
De lengte meet je van bovenkant schouder tot net over de elleboog, tel daar 10 cm extra bij op. Begin altijd met een 
oneven aantal steken. Wil je een grotere armcol maken dan is er meer garen nodig.  

Zet met rood 43 steken op. 
Toer 1: Brei 10 steken recht, 33 steken averecht.
Toer 2: 33 recht, 10 averecht, knip draad af en werk weg aan de korte averechte kant.
Toer 3: ga verder met wit: 10 recht, 33 averecht.
Toer 4: 33 recht, 10 averecht.
Toer 5: 10 recht, 33 averecht.
Toer 6: 33 recht, 10 averecht, knip draad af en werk weg aan de korte averechte kant.
Toer 7: ga verder met ochre: 10 recht, 33 averecht.
Toer 8: averecht, recht, herhaal averecht, recht tot eind van de toer.

Herhaal toer 8 tot je de gewenste breedte hebt bereikt. Er komt aan het eind nog net zo’n brede witte en rode streep als 
aan het begin dus neem die afmeting ook mee in de berekening voor de juiste breedte. Eindig met toer 8 aan de kant 
waar je bent gestopt met steeds 10 steken te breien aan het begin. Knip de draad af en werk de draad weg .
Toer 9: ga verder met wit: 10 recht, 33 averecht.
Toer 10: 33 recht, 10 averecht.
Toer 11: 10 recht, 33 averecht.
Toer 12: 33 recht, 10 averecht, knip de draad af en werk weg aan de korte averechte kant.
Toer 13: ga verder met rood: 10 recht, 33 averecht.
Toer 14: 33 averecht, 10 recht.
Toer 15: 10 recht, 33 averecht.
Toer 16: Hecht af, knip de draad lang genoeg af om de twee rode zijden tegen elkaar aan te naaien. Naai de twee rode 
zijden met een stopnaald aan elkaar vast. Vouw de korte kant met 10 steken zo dubbel dat de rechte zijde voorop komt. 
Naai deze vast. 
Veel draagplezier!


