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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.

Liza: “Het is herfst en het weer wordt geleidelijk aan wat frisser. Een prima gelegenheid voor een warme plaid 
op de bank. Ik liet me inspireren door een kabel trui met stoer breed boord. Lekker grof gebreid en vooral 
lekker warm wanneer dat nodig is”.

Benodigdheden:
Voor een breed boord:
Schachenmayr Bravo Big 
- 2 bollen kleur 135 Burgund meliert 
- 1 bol kleur 134 Blush meliert
- 5 bollen kleur 171 Smaragd
- Breinaald 10 mm Knit Pro Zing    
- Kabel breinaald
- Eventueel haaknaald i.p.v. een naald om draden af te hechten. 

Voor een smal boord:
1 bol Schachenmayr Bravo Big kleur 135 Burgund meliert 
1 bol  Schachenmayr Bravo Big kleur 134 Blush meliert
5 bollen Schachenmayr Bravo Big kleur 171 Smaragd
Breinaald nr. 10  Knit Pro    
Kabel pen/breinaald
Eventueel haaknaald i.p.v. een naald om draden af te hechten.

Het voorbeeld is gebreid met een breed boord en dan is de totale 
afmeting van het plaid ongeveer 1.20 x 0.80 m

Zo brei je het plaid:
Zet 100 steken op in Burgund meliert.

Brei vervolgens voor een breed boord: 8 pennen in 2 steken recht en 2 steken averecht tot aan het einde van de 
pen.
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Voor een smal boord: Brei 4 pennen in 2 steken recht en 2 steken averecht tot aan het einde van de pen.

Hecht bij een breed boord bij pen 9 en bij een smal boord bij pen 5, de kleur Blush meliert aan.
Brei vervolgens 2 pennen in deze kleur in 2 steken recht en 2 steken averecht tot aan het einde van de pen.

Hecht bij een breed boord bij pen 11 en bij een smal boord bij pen 7, de kleur Burgund meliert aan. 
Brei vervolgens in deze kleur 4 pennen in 2 steken recht en 2 steken averecht tot aan het einde van de pen.

Hecht bij een breed boord bij pen 15 en bij een smal boord bij pen 11, de kleur Blush meliert aan.
Brei vervolgens in deze kleur 4 pennen in 2 steken recht en 2 steken averecht tot aan het einde van de pen.

Hecht bij een breed boord bij pen 19 en bij een smal boord bij pen 15, de kleur Burgund meliert aan. 
Brei vervolgens in deze kleur 2 pennen in 2 steken recht en 2 steken averecht (zie foto 1).

Hecht bij een breed boord bij pen 21 en bij een smal boord bij 
pen 17 de kleur Smaragd aan.
Brei deze pen geheel in een recht steek (foto 2).

Vanaf pen 22 bij breed boord en pen 18 bij smal boord ga je 
vervolgens verder met het breien van een kabel. Dat wil zeggen bij 
een de eerste 4 even pennen brei je 4 recht, 8 averecht om en om 
tot aan het einde van de pen. Bij de eerste 3 oneven pennen brei 
je 4 averecht, 8 recht om en om tot aan het einde van de pen. 
Bij de 4e oneven pen brei je met behulp van een kabelpen de kabel.
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*Je breit de eerste 4 steken in averecht.
Zet daarna de 4 volgende steken op de kabelpen en laat de kabelpen met 4 steken naar voren hangen (foto 3).
Brei de volgende 4 steken in een rechte steek (foto 4).
Schuif daarna voorzichtig de steken van de kabelpen op de gewone breipen en brei vervolgens deze 4 steken 
recht *. Daarna vervolg je het breien van de pen zoals tussen de * * aangegeven is. 

Na ongeveer 85 cm in de kleur Smaragd hecht je in een even toer de kleur Burgund meliert aan en vervolg je 
het onderstaande patroon voor het eind boord. Ook dit boord wordt gebreid in 2 recht en 2 averechte steek tot 
aan het einde van elke pen.

Daarna brei je een laatste toer waar je de steken 1 voor 1 afkant. En werk de draden tussen de steken weg met 
b.v. een haaknaald.

Het eindresultaat is een stoere en warme plaid waar je veel plezier van zult hebben tijdens de koude dagen.

Ik heb gekozen voor deze kleurcombinatie, maar uiteindelijk zal iedere kleurcombinatie een prachtig geheel 
zijn. 

Succes,
Liza.


