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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: Deze polswarmers zijn leuk om te oefenen met kleurwerk, heerlijk om te maken, om te dragen of om cadeau te 
geven. Zoals je ziet werkt het voor mij erg verslavend, ik wilde graag mijn patroon in verschillende kleuren combinaties uit 
proberen en breide zo meerdere paren. Intussen heb ik al een aantal polswarmers cadeau gegeven.

Meerkleurig breiwerk kan je vinden onder verschillende namen; Jaquard, Fair Isle, color work, stranded knitting, 
kleurwerk. Er zijn zoveel mogelijkheden, het wordt al heel lang toegepast en daardoor zijn er veel traditionele patronen 
te vinden.  Bij kleurwerk brei je in 1 rij met verschillende kleuren. Meestal worden 2 verschillende kleuren per rij gebruikt 
maar er is ook met meerder kleuren mogelijk.

Ik heb er in dit patroon bewust voor gekozen om niet meer dan 3 steken van dezelfde kleur naast elkaar te breien, vanaf 
4 a 5 steken moet je namelijk de draad “vast “ gaan leggen, dit vereist een handigheidje. Dit is op zich niet moeilijk maar 
nu voorkomen we het. 

Ik vind het fijn om met 2 kleuren per rij te breien en in het rond te breien  Je werkt dan alleen aan de voorkant van je 
werk en om de tricotsteek te krijgen brei je alleen recht!
Voor de boordsteek brei je 1 recht en 1 averecht.

Kies voor je kleurwerk 2 verschillende, contrasterende kleuren zodat de motieven mooi uit komen.

Voor de polswarmers gebruik ik Durable Soqs en KnitPro (sokken) rondbreinaalden.
Je kan natuurlijk ook 5 sokkennaalden gebruiken maar zelf vind ik de kleine rondbreinaalden erg fijn om mee te werken. 

Het werkschema herhaal je 6x, wil je een grotere of een kleiner maat dan pas je de aantal herhalingen aan.

Tip: Continentaal breien is een fijne manier van breien als je met de rondbreinaald werkt.

Benodigdheden:
Durable Soqs 50 gr. A: 1 donkere kleur B: 1 lichte kleur
Knitpro rondbreinaalden 2,5 mm of rechte sokkenbreinaalden 2,5 mm
Knitpro rondbreinaalden 2,75 mm of rechte sokkenbreinaalden 2,75 mm
Steekmarkeerders.
Maas naald
Schaar
Breischema, print het breischema uit op pagina 2.

Afmeting: 21 cm lang x 18 cm breed

Werkwijze:
Het schema bestaat uit 10 steken die je 6 keer in elke rij gaat herhalen.

Kleur A, zet met naald 2,5 mm 60 steken op.
Ga nu in het rondbreien en let op, zorg dat je bij de aansluiting de steken niet verdraaid.
Rij 1: recht.
Rij 2 t/m 17 brei je in boord steek, 1 recht, 1 averecht.

Wissel naar naald 2,75 mm. 
 
Plaats om de 10 steken, een steekmarkeerder. Dit helpt je om te controleren waar je bent in het schema.

Brei volgens het schema tot rij 70

Wissel naar naald 2,5 mm
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Brei rij 71 t/m 76.

Kant alle steken losjes af en werk de begin- en einddraden weg.

Was en block je breiwerk.

Heel veel plezier met het maken.

Hieronder staan een paar linkjes maar google maar eens naar rondbreien en continentaal 
breien je vindt dan verschillende tutorials.
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