
WERKBESCHRIJVING - Gebreide kabel col

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Janneke: “Het is weer tijd voor sjaals en handschoenen. Met de Nordic Dream van Schachenmayr heb ik daarom een 
heerlijk warme col gebreid, leuk voor dames en heren. Voor jong en oud want deze col werd al snel gebruikt door mijn 
zoon. Hij blijft nu lekker warm ‘s ochtends op de fiets naar school. “ 

Omtrek: 56 cm
Hoogte: 28 cm

Nodig:
• Schachenmayr Fashion Nordic Dream, kleur 00051 (Jeans), 1,5  bol
• Rondbreinaalden Prym Knit Pro naald 7 (let op: dit is groter dan de wikkel voorschrijft) 
• Kabelnaald Prym mt 7
• Steekmarkeerders
• Eventueel: De nieuwe breibijbel
• Toerenteller (of pen en papier)

Steken: 
- Boordsteek 2 x 1 (steek nr 6 uit De nieuwe breibijbel)
- Gevlochten kabel – 9 steken (steek nr 228 uit De nieuwe breibijbel)
• 3/3 RK: 6 steken rechtsom kabelen. Zet 3 steken op de kabelnaald, houd deze naar achteren, 
 3 r, 3 r van de kabelnaald.
• 3/3 LK: 6 steken linksom kabelen. Zet 3 steken op de kabelnaald, houd deze naar voren,  
 3 r, 3 r van de kabelnaald.
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Werkbeschrijving:

De col wordt in het rond gebreid. Plaats een steekmarkeerder om bij te houden wat het begin en einde van je toer is.

Zet 90 steken op. 
(De herhaling van het patroon is over 15 steken. Wil je je col breder of minder breed maken, zet dan een meervoud van 15 
steken op.)

Toer 1 t/m 8: boordsteek *1 r, 2 av*
Toer 9: 5 av, *9 r, 6 av*, herhaal * tot * 4 x, 9 r, 1 av Vanaf deze toer vond ik het heel handig om extra steekmarkeerders te 
gebruiken. Ik plaatste hem telkens tussen de laatste av en de eerste av van de herhaling. 
Toer 10: zie toer 9
Toer 11: 5 av, *3 r, 3/3 RK, 6 av, 3  r, 3/3 LK, 6 av*. Herhaal * tot * 4 keer, 3 r, 3/3 RK, 6 av, 3 r, 3/3 LK, 1 av.
Toer 12 t/m 14: zie toer 9
Toer 15: 5 av, *3/3 RK, 3 r, 6 av, 3/3 LK, 3 r, 6 av*. Herhaal * tot * 4 keer, 3/3 RK, 3 r, 6 av, 3/3 LK, 3 r, 1 av.
Toer 16 t/m 18: zie toer 9
Toer 19: zie toer 11
Toer 20 t/m 22: zie toer 9
Toer 23: toer 15
Toer 24 t/m 55: herhaal toeren 16 t/m 23 (3 x toer 9, 1 x toer 11, 3 x toer 9, 1 x toer 15) 4 x
Toer 56 t/m 58: zie toer 9
Toer 59 t/m 66: 8 toeren boordsteek *1 r, 2 av*
Kant af en hecht af.

Met 1 bol breide ik toer 1 t/m 58. Ik had de tweede bol dus alleen nodig voor de boordsteken aan het einde. Wil je de hele 
col uit 1 bol breien, brei dan minder toeren.

Ter versiering bevestigde ik een leren label met drukknoop van Mez11 (biglabel met afbeelding en drukknoop: http://
mez11.nl/biglabels). Die kun je makkelijk verwijderen als je de col wilt wassen bijvoorbeeld. 


