WERKBESCHRIJVING - Blue Forest col

Lidy: “Breien op de rondbreinaald vind ik altijd erg fijn. Het voordeel is dat je alleen maar recht hoeft te breien om de
tricotsteek te krijgen! Dat is toch eigenlijk magic!! Ik breide de col met dubbele draad. De col heeft 2 verschillende
boorden zodat je kan kiezen welke je onder of boven wil dragen. Je begint het breiwerk met een tricot boordsteek en je
eindigt met een rolboordje.
De bolletjes Forest bestaan uit 45% acryl, 37% merinowol en 18% zijde. Tijdens het breien voel je de zijde die er in zit.
Het breiwerk is heerlijk zacht. De col is door de wol lekker warm en door de acryl prikt het niet en daardoor heel fijn om
te dragen. Zelf draag ik hem ook lekker in huis, met een warme hals kan de verwarming net een tikkie lager wat dan weer
mooi meegenomen is.“
Benodigdheden:
- 2 bollen Durable Forest kleur 4004
- Rondbreinaalden Knit Pro 4,5 mm en 5,5 mm. Draad lengte: 40 cm
- Steekmarkeerder
Gebruikte steken: Recht en averecht.
Boordsteek: 2 recht 2 averecht
Maat: 26 cm breed x 36 cm hoog
Werkwijze:
Je breit de col met een dubbele draad in het rond op een rondbreinaald.
Zet met naald 4.5 mm, 84 steken op.
Brei 10 toeren boordsteken, 2 recht, 2 averecht.
Brei vanaf toer 11 verder met naald 5,5 mm. Brei alle steken recht tot een hoogte van 31 cm.
Brei nu verder met naald 4.5 mm, (bevestig eventueel een steekmarkeerder om de toeren goed te kunnen tellen) brei alle
steken recht tot een hoogte van 4 cm. (totaal 35 cm)
Kant de steken (losjes) af.
Hecht de draden af. Veel plezier met je col.
Liefs,
Lidy Nooij

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij van lidynooij.com 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.

