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

Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij 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.

Lidy: In de zomer heb ik nog meer zin in kleur dan anders. Dit gekleurde  strepen kussen heeft door de franjes een extra 
vrolijke, zomerse uitstraling. Op een mooie dag neem je het kussen lekker mee naar buiten de tuin in, hapje, drankje  en 
een handwerkje er bij en genieten maar. Het kussen is in het rond gebreid met Durable Cosy en ik gebruikte 8 
verschillende kleuren.  

Nodig:
Durable Cosy (alle kleuren 1 bol)
A. Ochre 2182
B.  Bordeaux 222
C.  Orange 2196
D.  Emerald 2135
E.  Fuchia 237
F.  Mint 2137 
G.  Jade 2140
H.  Flamingo pink 225
Rondbreinaald 5,5 mm,  80 cm
Haaknaald 5,5
Stopnaald
Binnenkussen 60 x  35 cm

Werkwijze:
Zet op 100 steken op met kleur H, brei 1 naald recht. Begin nu in het rond te breien volgens het kleurschema. Brei alle 
steken recht. Let op dat de steken bij het aansluiten niet verdraaien.
Als je in het rond breit dan brei je in een spiraal, hierdoor sluit bij een kleurwissel de kleuren niet naast elkaar aan maar 
zitten ze net boven elkaar . 
Met een kleine truc kun je dit voorkomen. Via de link naar de video op de website zie je hoe je dat doet.  
https://youtu.be/AWtBteWlHtM Link op pagina

Kleur schema:
13 rijen H
2 rijen D
4 rijen C
1 rij B
15 rijen E
2 rijen H
6 rijen D
1 rij E
2 rijen B
1 rij A
4 rijen A
4 rijen H
4 rijen C
4 rijen A
4 rijen E
11 rijen D
7 rijen D
2 rijen F
2 rijen F
1 rij E
9 rijen C
7 rijen B
4 rijen F
7 rijen A
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Foto 1    Foto 2    Foto 3    Foto 4

Foto 1: Kant de steken losjes af. Laat een lange draad  hangen, hiermee ga je het uiteinde sluiten.

Hecht alle begin en einddraden af.

Haak met haaknaald 5,5 mm het uiteinde van kussen dicht. Leg je breiwerk plat. De kleurwissels komen aan de zijkant te 
liggen.
Haak voor en achterkant samen vast, haak een vaste op elke steek.
Foto 3 en 4

Stop het kussen in de kussenhoes en sluit de andere kant op dezelfde manier.

Knip franjes van 25 cm. Je kan hiervoor het garen om b.v. een doosje of een boek wikkelen, knip de draden door.
Bevestig de draden 2 aan 2 met behulp van de haaknaald in willekeurige kleur volgorde aan de 2 uiteinden vast.

Geniet van een heerlijke kleurige zomer.

Veel plezier met maken, Lidy


