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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 binnenseizoen is gestart dus de perfecte tijd om weer eens een fijn werkje op de breipen te zetten. Deze keer 
ging ik de uitdaging aan om een hoes te breien om een bestaande houten kist. De kist kon daarna ingezet worden als 
poef. Hoe fijn is het als je lekker op de bank zit om een poef bij de hand te hebben die je kunt gebruiken als bijzettafel of 
voetenbank. Super handig toch?!?
 
Op zolder had ik een houten kist staan die ik als basis heb gebruikt, maar heb je niet iets soortgelijks, dan zou je b.v. de 
voetenbank Bosnäs van Ikea kunnen gebruiken.
Hoe ik de hoes heb gebreid (en een beetje gehaakt), lees je hieronder.

Wat heb je nodig:
Basis Schachenmayr Bravo Big kleur 00192 grijs
Accent rand Durable Cosy fine neon pink 1786 
Voor mijn basis poef met afmeting 40 x 40 x 45 cm gebruikte ik 
4 bollen Bravo Big en 2 bollen Cosy fine neon pink. 010.67

Overige benodigdheden:
Basis voor rechthoekige/vierkante poef 

Knit Pro Zing breinaalden nr. 10
Haaknaald nr. 10

Zo ga je aan de slag:
Brei een proeflap met Schachenmayr Bravo Big.

Mijn proeflap met Bravo Big van 10 cm x 10 cm bevat 8 steken x 13 rijen/toeren.
Aan de hand van je proeflap bereken je hoeveel steken je op de breipen zet en uit hoeveel rijen/toeren je lap bestaat voor 
jouw poef hoes.

 
Ik begon iedere lap met 14 rijen/toeren in de boordsteek: 2 steken recht, 2 steken averecht.
Het overige deel van de lap heb ik in de tricotsteek gebreid: oneven rij/toer recht, even rij/toer averecht.
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Je breit uiteindelijk 5 lappen: 1 x bovenkant en 4 x zijkant.

Heb je alles uitgerekend, dan ga je aan de slag. Je zet de benodigde steken op de pen en je breit het aantal rijen dat je 
nodig hebt voor de lappen.

Heb je de 5 lappen gebreid… dan haak je de lappen aan elkaar met dubbele draad Durable Cosy fine Neon.

Leg 2 lappen met de goede kant naar buiten en haak ze aan elkaar met een halve vaste steek. 
Doe dit zo dicht mogelijk bij de rand.

Zijn alle lappen vastgehaakt met de halve vaste steek…

dan haak je alle randen nog een keer, maar dan met de vaste steek.
Op deze manier krijg je een eigenwijs stoere rand wat het geheel afmaakt.

Zo… dan is het nu tijd om lekker te ontspannen.

Veel plezier en groetjes,
Liza


