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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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.

Wat hebben we een zin in het voorjaar. Zo nu en dan piept de zon tussen de wolken door en dan merk je dat je er klaar 
voor bent. Omdat we nog even moeten wachten, begon ik aan een easy peasy breiproject in fijne voorjaarskleuren met 
als eindresultaat een aantal vrolijke kleerhangers waar je je kledingstukken aan laat pronken.

Benodigdheden voorbeelden
Basis:
Durable Coral mini, 100 % gemerceriseerd katoen, 20g/50m of
Durable Coral, 100 % gemerceriseerd katoen, 50g/125m

Kleur:
2195 Apricot
2206 Lemon curry
261 Lilac
2134 Vintage green

Breinaald 
3 mm

Overige materialen 
Metalen kleerhanger (stomerij)
Schaar
Maasnaald 

Gebruikte steken en afkortingen  
Tricotsteek (1 toer recht, 1 toer averecht)

Moeilijkheidsgraad 
beginner 

Stekenproef
6 steken = ongeveer 2,5 cm
30 toeren = ongeveer 10 cm 

Patroon

Zet 6 steken op de breipen en brei een sliert van ongeveer 1 m. in de tricotsteek.

Heb je de lengte van 1 m. bereikt, kant de steken af en laat een draad over van ongeveer 2,5 m. waarmee je de gebreide 
sliert vast gaat zetten op de metalen kleerhanger.

Vouw de sliert om de metalen kleerhanger en je haalt de naald met het overgebleven draad heen en weer door 1 lus van 
de ene kant en 1 lus van de ander kant. Hierboven laat ik zien hoe ik begonnen ben met het vastzetten van de gebreide 
sliert.
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Hierboven laat ik zien hoe ik begonnen ben met het vastzetten van de gebreide sliert.

Bij het brede gedeelte van de hals rek je de gebreide sliert een beetje zodat het prima eroverheen vast gezet kan worden.

Ik vond het een rustgevend project en zoals je hieronder ziet, was ik niet te stoppen. 

Veel breiplezier!

Groetjes,
Liza
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