WERKBESCHRIJVING - Gebreide placemats

Lidy: “December nadert en de feestdagen komen er weer aan, tijd om het thuis gezellig te maken en alles
feestelijk te versieren. De tafel mooi maken staat bij veel mensen op nummer 1. Bij de feestdagen hoort ook een
beetje glitter en glam. Met stijlvolle placemats, gemaakt van stoer katoen met een beetje glam kan je de tafel
sfeervol decoreren. Dit brei project is ook geschikt voor de beginnende breister.”
Benodigdheden:
- 1 bol Durable Double four kleur 326 Ivory
- 1 bol Durable Glam kleur 326 Ivory
Breinaalden 5,5 mm
Stopnaald
Afmeting: +/- 35 x 28 cm
Steken: je breit alle steken recht
Je breit de placemats met 2 draden tegelijk,
1 Glam en 1 Double four
Werkwijze:
Zet 50 steken op met 2 draden, 1 draad Glam en 1 draad Double four.
Brei alle naalden recht. Brei met 2 draden tegelijk maar begin elke naald met een begin draad van 8 cm van
de Double four. Na elke naald knip je alleen de draad Double four op 8 cm af en hecht je hem weer aan bij de
volgende naald. Hierdoor ontstaan de franjes. De Glam draad hecht je dus NIET na elke naald af.
Brei door tot een hoogte van 28 cm of tot het garen bijna op is, zorg dat je genoeg garen over hebt om af te
kanten.
Kant je breiwerk af .
Werk de Glam draden met de stopnaald weg.
Knoop alle franje draden 2 aan 2 aan elkaar met een dubbele knoop.
Knip de franjes aan beide kanten van de placemats gelijk.
Fijne feestdagen.

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.

