WERKBESCHRIJVING - Gebreide Pannenlappen

Lisanne: Ik kon wel een nieuwe set pannenlappen gebruiken dus besloot ik om een nieuwe set te breien voor het komende
herfstseizoen! En ik vind ze toch leuk geworden :) Het is altijd een uitdaging om een pannenlap te maken die niet aan je
grootmoeder doet denken en daarom ging ik op zoek naar een motief dat lekker stoer en strak is.
De grafische ruitjes print is momenteel helemaal hot en daarom passen deze pannenlappen met driehoekjes helemaal bij
de laatste mode op interieurgebied. Ze zijn gemakkelijk te breien, ook als je nog niet eerder hebt gebreid. Je gebruikt in
totaal maar twee verschillende steken, namelijk, recht en averecht. Doordat je ruitjes om en om in ribbels (is alle steken
recht breien) en in tricotsteek (is heengaande toer recht en teruggaande toer averecht) breit krijg je reliëf in de lapjes.
Omdat alles in één kleur wordt gebreid wordt het resultaat lekker stoer en basic en zo passen ze in elk interieur.
Het stuk leer maakt ze helemaal af en daarnaast kun je de pannenlappen daar ook meteen aan ophangen in de keuken.

Hieronder vind je een schema waarmee je de pannenlappen kunt breien. Ik gebruikte een Prym (rond)breinaald van 7 mm
met een kabel van 40 cm (Knit pro). Je kunt natuurlijk ook op gewone naalden breien, maar ik vind rondbreinaalden veel
minder intensief en een stuk fijner voor mijn houding. Je hebt in totaal 1,5 bollen DMC Natura XL nodig en ik koos voor
de mooie lichtbeige kleur. Mijn pannenlappen hebben een afmeting van 20 cm x 24 cm en daarvoor zet je 31 steken op.
Daarnaast heb je ook een schaar en een stopnaald nodig en indien gewenst een stuk restleer.
Wanneer je het breischema volgt krijg je vanzelf het reliëf in je breiwerk en dat ziet er niet alleen leuk uit, maar zorgt
ervoor dat de pannenlap ook lekker stevig wordt. Als afwerking en een extra stoer accent heb ik een stuk restleer gebruikt, dat blijft toch wel mijn handelsmerk :) en ik vind het net dat beetje extra geven. Ik heb het stuk in twee dikke
korte stroken geknipt, er aan beide kanten twee gaatjes in gemaakt en vervolgens aan de pannenlap vast genaaid met
een restje Natura XL en een grove stopnaald.

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.
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X = Tricotsteek, heengaande toer recht, teruggaande toer averecht
O= Omgekeerde tricotsteek, heengaande toer averecht en teruggaande toer recht.

Ik vond het een heerlijk projectje om te maken en ik hoop dat jullie er ook veel breiplezier van zullen hebben :)
Liefs Lisanne
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