WERKBESCHRIJVING - Gebreide lampen
Liza:”Het bloggersteam kreeg een fijne opdracht mee naar huis: verzin een Home Deco product met Durable Cosy. Op
zoek naar inspiratie werd op Pinterest mijn aandacht getrokken naar een hoesje om een lamp. Dit werd mijn
uitgangspunt. Voor het patroon van het hoesje liet ik me inspireren door breipatronen van de Finse Tiina.
Het patroon wat ik maakte heeft iets weg van een schulpenrand. Ik maakte de hoesjes in 2 kleurcombinaties. Natuurlijk
zijn alle combinaties mogelijk en zal je verrast zijn door het eindresultaat.”
Durable Cosy kleurcombinaties die ik gebruikte:
Hemelsblauw2123
Olijf 2148
Flamingo pink 229
Mint 2137
Emerald 2135
Koraal 2190
Het geheel werd gebreid met de Knit Pro rondbreinaalden nummer 6 van
Prym. De kabel is wat te lang, maar ik kreeg van Lisanne een handige tip. Ze
attendeerde me op een filmpje waar Dol op Wol je laat zien hoe je met een te
lange kabel toch kleine cirkels kan breien. Zie link op de Craftkitchen site.
rondbreinaald nummer 6 Prym Knit Pro
kabel 60 cm, Prym Knit Pro
LET OP!!! MAAK VOOR DIT LAMPHOESJE GEBRUIK EEN LED LAMP!!! DIT IVM WARMTE VAN DE LAMP.
Het patroon is gemaakt voor een moderne grote bol LED lamp. Wil je het hoesje maken voor een smalle LED lamp met een
kleine fitting? Dan is ook dit patroon te gebruiken. Hiervoor maakte ik van een kleine petfles een kapje waar je de hoes
om heen schuift.

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.

WERKBESCHRIJVING - Gebreide lampen

Patroon
Zet 32 steken op de pen in de gewenste kleur. Ik begon met Hemelsblauw of Koraal.
Volg daarna het patroon zoals aangegeven.
Toer 11:
Nu gaan we minderen en dit deed ik als volgt. Brei 2 steken en brei de 3e en 4e steek samen. Herhaal dit tot het einde van
de toer
Toer 12: Brei 4 steken en brei de 5e en 6e steek samen. Herhaal dit tot aan het einde van de toer.
Toer 13: Brei 3 steken en brei 4e en 5e steek samen. Herhaal dit tot aan het einde van de toer.
Toer 14 t/m 27 brei de 16 overgebleven steken.
Toer 28: Afkanten en de draden afhechten en klaar is het hoesje.
Veel plezier!

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.

