WERKBESCHRIJVING - Breien Summer in the city plaid
Liza: “Voor een zomers mini plaid ging liet ik me inspireren door New York en patronen die ik vond in oude tijdschriften.
De kleuren van de opkomende zon en het lijnenspel van de gebouwen vormde de basis voor het patroon wat de naam
kreeg: Summer in the City.
De kleuren haalde ik uit de collectie van DMC Natura medium een katoen wat heerlijk is voor een zomers plaid. Aan de
hand van de gekozen kleuren maakte ik een ontwerp en ging met de breipennen aan de slag.
Het is een fijn mini plaid geworden wat je makkelijk overal mee naartoe kunt nemen en ook lekker is om bij je te hebben
als het ’s avonds wat frisser wordt. “

De afmeting is ongeveer 70 x 90 cm.
Wat heb je nodig:
DMC Natura medium in de kleuren:
3 bollen 077 gauloise
3 bollen 137 aqua
3 bollen 004 barbe a papa
2 bollen 444 fuchsia
3 bollen 012 elephant
Breinaalden nummer 4
Haaknaald 4
Patroon plaid Summer in the city (zie vanaf pagina 3)
Het patroon is leesbaar als je het op A4 papier print, maar voor meer duidelijkheid raad ik aan om het patroon op A3
papier te printen.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

WERKBESCHRIJVING - Breien Summer in the city plaid
Zet in de kleur barbe a papa (lichtroze) 150 steken op de breipen.
Brei de eerste 3 toeren in ribbelsteek. Dit om de voorkomen dat breiwerk aan de onderkant gaat krullen.
Volg daarna het patroon zoals aangegeven.
Eenmaal aangekomen bij het gedeelte waar je met meerdere kleuren gaat werken, is het raadzaam om de draden te gaan
samen breien. Hiermee voorkom je gaten in je breiwerk en lange lussen aan de achterkant van het werk. Op de website
vind je een linkje naar de uitelg hoe je dit het beste kunt doen.
De laatste 3 toeren brei je net zoals de eerste 3 toeren in ribbelsteek.
Als het plaid klaar is, blijven de zijkanten van het breiwerk omkrullen. Om dit tegen te gaan, haakte ik een dun randje om
het breiwerk. Ik begon met een rij vaste om vervolgens de 2e toer terug te gaan met een kreeftsteek. Kijk voor de uitleg
naar een youtube filmpje. Een link hiernaar vind je op de website.
Fijne zomer!

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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