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

Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos 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.

Het is je vast niet ontgaan in het modebeeld, de rib/corduroy is terug van weggeweest! Met de tweekleurige brioche 
steek, in Nederland ook wel bekend als de patentsteek, kun je dit effect ook aan je breiwerk geven. Gebruik twee kleuren 
die niet te veel contrast geven, zo krijg je het echte rib effect. De brioche steek zorgt voor een heerlijk luchtig maar warm 
eindresultaat. Deze col kun je dubbel omslaan en zal je zeker warm houden tijdens de wintermaanden. 

Benodigdheden
Rowan Pure Wool Superwash Worsted, 100 gr./200 m.
 - Kleur 199 (1 bol) 
 - Kleur 200 (1 bol)
Rondbreinaald 4,5mm met kabel van 80cm
Stekenmarkeerder
Stopnaald
Schaar

Afmetingen na het blocken
70cm breed x 19cm hoog 

Gebruikte steken
R   recht
AV   averecht
Omslag  draad omslaan
Afh.   steek averecht afhalen 
Brioche recht  brei de afgehaald steek samen met de omslag recht
Brioche averecht brei de afgehaalde steek samen met de omslag averecht 
DK   donkere kleur draad
LK   lichte kleur draad 

Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)
Zet 190 steken op met de lichte kleur. 
Let op dat de steken niet gedraaid op de naald staan, plaats een steken markeerder en sluit in het rond. 

Brei 3 toeren alle steken R.

(DK) Toer 4: * draad naar voren, 1 afh., omsl., 1R *, herhaal van *-* tot het eind van de toer 
(LK) Toer 5: * 1 brioche averecht, 1 afh., omsl.*, herhaal van *-* tot het eind van de toer
(DK) Toer 6: * draad naar voren, 1 afh., 1 brioche recht*, herhaal van *-* tot het eind van de toer.

Herhaal toer 5 en 6 totdat je werk ca 18 cm hoog is.  

Knip nu de donkere kleur draad door en brei 3 toeren R met de lichte kleur. Kant losjes af. Werk de losse draden netjes 
weg en laat je werk een kwartier in lauwwarm water weken. Knijp het overtollige water eruit en laat je werk op een 
handdoek drogen. 
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Foto 1: Donkere kleur; draad naar voren 
Foto 2: 1 steek afhalen 
Foto 3: Omslag en 1 recht breien (1 beweging) 
Foto 4: Zo zien de steken eruit 
Foto 5: Lichte kleur; draad naar voren en 1 brioche averecht 
Foto 6: 1 steek afhalen
Foto 7: Omslag 
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