WERKBESCHRIJVING - Leopard Hoofdband			

Het is nog steeds lekker fris buiten dus tijdens een wandeling of fietstocht is het heel fijn om iets warms op je hoofd te
zetten. Deze leopard hoofdband zorgt voor lekkere warme oren en staat nog eens super leuk!
Ik breide deze hoofdband met 2 bollen Durable Soqs in een grijs/zwarte tint maar je kunt natuurlijk zelf je eigen kleur
keus maken met alle toffe tinten die er zijn in de Soqs. Veel breiplezier.
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Benodigdheden
Durable Soqs, art. 010.75
Kleur A: 401 Opal Grey
Kleur B: 412 Phantom
Rondbreinaald 3,25 mm met 25 cm kabel
3 stekenmarkeerders
Stopnaald
Schaar
Gebruikte steken
Recht
Stekenproef
38 steken breed op 10 centimeter (na het wassen/blokken van je lapje)
Patrooninformatie
• Gebruik 3 stekenmarkeerders (om de 24 steken) zodat je makkelijk kunt zien wanneer je weer aan het begin van de
teltekening moet beginnen. Ik gebruik voor het begin van de toer een andere markeerder dan de andere 2 markeerders
(foto 1).
• Meet de hoofdomtrek en noteer het aantal centimeters. Brei zo’n 3 cm minder dan de hoofdomtrek. Voorbeeld: mijn
hoofdomtrek is 56 cm, ik breide de teltekening tot een hoogte van 53 cm.
Werkbeschrijving
Zet 72 steken op met kleur A en sluit in het rond. Brei 3 toeren alle steken recht.
Start na deze 3 toeren met de teltekening en herhaal de eerste 24 steken nog eens 2 keer (= 72 steken in totaal).
Herhaal de teltekening (toer 1 -12) totdat je zo’n 3 cm minder dan de hoofdomtrek hebt gebreid. Knip de draad van kleur
B door en brei nog eens 3 toeren recht. Kant alle steken af en knip de draad door op een lengte van zo’n 30cm. Hiermee
kun je de hoofdband afwerken.
Afwerking
Werk de draden van de start van de hoofdband netjes weg. Was de hoofdband in lauwwarm water en laat het liggend
drogen. Voor een mooi resultaat blok je de hoofdband op een mat of een handdoek en zet je het vast met spelden (foto 2).
Vouw de beide korte kanten van de hoofdband dubbel en schuif ze in elkaar (foto 3 en 4). Gebruik nu de stopnaald om dit
aan elkaar vast te naaien (foto 5). Als alle delen aan elkaar zijn genaaid werk je het draadje netjes weg (foto 6).
Keer het binnenste buiten en klaar!

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos 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.
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Teltekening
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