WERKBESCHRIJVING - Plantenmand breien

Lisanne: ‘Van deze decoratieve gebreide manden kun je er nooit genoeg hebben! Ze zijn ideaal voor het opbergen van je
garen. Maar staan ook supertof om een pot met een mooie plant. Eigenlijk kun je er van alles mee en staan ze ook nog
eens heel mooi in je interieur. Je breit hem met een dubbele draad zodat hij lekker stevig wordt. Ik vind het zo prachtig
staan, zo’n mooie wollen mand in ribbelsteek”.
Benodigdheden:
• 5 bollen Rowan Big Wool in de kleur Surf. Of Schachenmayr Bravo Big
• Breinaalden 12 mm
• Stopnaald
Werkwijze:
Omdat we in totaal 5 bollen gebruiken en met een dubbele draad wordt gewerkt splitsen we de laatste bol op in tweeën.
Zet met een dubbele draad 34 steken op.
Brei alle steken en toeren recht totdat je 4 bollen hebt op gebreid. Let op want van de laatste gehalveerde bol moet je
ook draad overhouden om af te hechten en om de mand in elkaar te naaien  Als je daar ongeveer 5 meter voor
overhoudt zit je goed. Je hebt nu een rechthoekige lap gebreid. Hecht recht af.
Brei de afhecht toer niet te strak want dan gaat je lap trekken. Nu hoef je de mand enkel nog maar in elkaar te naaien.
Naai met de overige draad twee kanten van de lap aan elkaar met een zigzagsteek. Vouw de lap dubbel (over de lange
kant) en naai 1 korte en de lange kant dicht. Ik heb ervoor gekozen om de onderkant plat op elkaar te naaien, dit omdat
de bodem zo steviger is.
Wil je liever een hele ronde onderkant in de mand, dan moet je de korte kant op een andere manier dichtmaken.
Dan naai je hem niet dicht, maar ga je met een draad zigzaggend rondom alle steken door en trek je de draad vervolgens
stevig aan. Zo trek je de onderkant van de mand dicht en krijg je een ronde bodem. Naai de laatste opening netjes dicht.
Op deze manier wordt de bodem wel minder stevig.
Nu heb je een soort zak gemaakt, vouw deze voor de helft naar beneden en duw de mand in vorm. Klaar ben je! Je kunt
natuurlijk ook grotere en kleinere manden breien op deze manier. Ik wens je heel veel plezier met je nieuwe
interieuraccessoire.
Liefs, Lisanne
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