WERKBESCHRIJVING - Etui met kabels

Lidy: Kabels in breiwerk geven een hele mooie structuur en een rijke uitstraling.E n het leuke is kabels zijn helemaal niet
moeilijk om te maken. Dit etui, is een prachtig project om deze kabelsteek uit te proberen. Heb je het altijd een keer willen
proberen dan is de etui een mooi project. Je breid eerst een rechte lap en daarna naai je er een etui van. Dit etui is lekker
ruim en fijn om van alles en nog wat in op te bergen.
Benodigdheden:
2 bolen Schachenmayer Alpaca classico 50 gram
Breinaalden 7 mm
2 Prym kabelnaalden
Rits 30 cm.
Restyle Canvasstof 26 x 40
Gütermann naaigaren.
Gebruikte steken:
Recht.
Averecht
Boordpatroon, 1 steek recht, 1 steek averecht.
Gebruikte afkortingen:
KV4
zet 2 steken op een kabelnaald voor het werk, brei 2 steken en brei 2 steken van de kabelnaald.
KA4
zet 2 steken op een kabelnaald achter het werk, brei 2 steken en brei 2 steken van de kabelnaald.
Tekens breischema:
recht op goede kant, averecht op de verkeerde kant.
averecht op de goede kant, recht op de verkeerde kant.

[Kabel 3] zet 3 steken op de 1e kabelnaald achter het werk, zet 3 steken op een 2e kabelnaald voor het werk.
Brei 3 steken, brei 3 steken van de 2e kabelnaald, brei 3 steken van de 1e kabelnaald.
[Kabel 4] zet 3 steken op de 1e kabelnaald voor het werk, zet 3 steken op een 2e kabelnaald achter het werk.
Brei 3 steken, brei 3 steken van de 2e kabelnaald, brei 3 steken van de 1e kabelnaald.
Werkwijze:
Zet 51 steken op en brei 6 naalden boordpatroon
Toer 1: 2 av, KV4, 2 av, KV4, 2 av, KV4, 3 av, 9 r, 3 av, KA4, 2 av, KA4, 2av, KA4, 2av
Toer 2-4: brei steken zoals ze zich voordoen
Toer 5: 2 av, KV4, 2 av, KV4, 2 av, KV4, 3 av, [zet 3 steken op de 1e kabelnaald achter het werk, zet 3 steken op
een 2e kabelnaald voor het werk. Brei 3 steken, brei 3 steken van de 2e kabelnaald, brei 3 steken van de 1e
kabelnaald], 3 av, KA4, 2 av, KA4, 2av, KA4, 2av
Toer 6-8: brei steken zoals ze zich voordoen
Toer 9: 2 av, KV4, 2 av, KV4, 2 av, KV4, 3 av, 9 r, 3 av, KA4, 2 av, KA4, 2av, KA4, 2av
Toer 10-12: brei steken zoals ze zich voordoen
Toer 11: 2 av, KV4, 2 av, KV4, 2 av, KV4, 3 av, [zet 3 steken op de 1e kabelnaald voor het werk, zet 3 steken op
een 2e kabelnaald achter het werk. Brei 3 steken, brei 3 steken van de 2e kabelnaald, brei 3 steken van de 1e
kabelnaald.], 3 av, KA4, 2 av, KA4, 2av, KA4, 2av
Toer 12-14: brei steken zoals ze zich voordoen
Herhaal toer 1-14 nog 3 keer en brei toer nog 1 keer toer 1
Brei 6 nld boordpatroon
Hecht de steken af.
Hecht de draden af.
Vouw het breiwerk dubbel en sluit de zijnaden.
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.

WERKBESCHRIJVING - Etui met kabels

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.

