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Geïnspireerd door de prachtige beige en bruin tinten in de mode deze winter ging ik aan de slag met het toffe tweed
garen van Schachemayr. Een twee kleuren col met lekker veel structuur door het gebruik van de gedraaide rib en de toffe
popcorn steek. Door de meegebreide voering is dit een super warme col geworden.
Benodigdheden
Regia Tweed 50gr, art. 035.9801271, kleur 02, 90 (2 bollen)
Overige benodigdheden
Rondbreinaald 4mm met 40cm kabel
Steekmarkeerder
Stopnaald
Schaar
Afmeting
Omtrek 52cm
Hoogte 27cm
Gebruikte steken
R			recht
AV			averecht
Gedr.R			
recht door de achterste lus
POP			
Popcorn steek; 1 recht, omslag, 1 recht, omslag, 1 recht in dezelfde steek. Draai je werk, 5 steken
averecht, draai je werk, 5 steken recht, draai je werk, 5 steken averecht. 4 steken averecht afhalen,
1 steek recht afhalen. Steek 2-5 over de 1e steek halen. Draad goed aantrekken.
Stekenproef
20 steken is 10 cm breed
Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)
Het gehele patroon wordt gebreid met een dubbele draad.
Kleur A: zet 104 steken op en sluit in het rond. Om het begin en eind van de toer te herkennen gebruik je een
stekenmarkeerder.
Toer 1- 32: alle steken R
Toer 33: alle steken AV
Toer 34-42: * 1 Gedr.R, 1 AV*, herhaal *-* tot het eind van de toer
Toer 43: *1 Gedr.R, POP, 1 Gedr.R., 1 AV, 1 Gedr.R, 1 AV, 1 Gedr.R, 1 AV,* herhaal *-* tot het eind van de toer
Toer 44: *1 Gedr.R, 1 AV*, herhaal tot het eind van de toer
Toer 45: *1 Gedr.R, 1 AV, 1 Gedr.R, POP, 1 Gedr.R, 1 AV, 1 Gedr,R, POP*, herhaal *-* tot het eind van de toer
Toer 46: *1 Gedr.R, 1 AV*, herhaal tot het eind van de toer
Toer 47: *1 Gedr.R, 1 AV, 1 Gedr.R, 1 AV, 1 Gedr.R, POP, 1 Gedr.R, 1 AV*, herhaal *-* tot het eind van de toer
Toer 48-51: *1 Gedr.R, 1 AV*, herhaal tot het eind van de toer
Toer 52-56: herhaal toer 43 – 47
Toer 57-65: *1 Gedr.R, 1 AV*, herhaal tot het eind van de toer. Knip de draad door en ga verder met kleur B.
Toer 66: alle steken van deze toer R
Toer 67-98: herhaal toeren 34 – 65 (Let op: knip aan het eind van toer 65 niet de draad van kleur B door.
Toer 99: alle steken AV

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos 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.
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Brei nu 32 toeren alle steken R
Kant alle steken af en laat een draad van ca 90 cm over. Hiermee gaan we het geheel aan elkaar naaien.

Je hebt nu een lange, ronde lap (foto 1). Keer je werk binnenste buiten en sla de delen die je in tricotsteek hebt gebreid
naar elkaar toe (foto 2). Deze naai je aan elkaar met het draad wat je hebt laten hangen (foto 3).
Om de steken mooi uit te laten komen was je je col in lauw warm water. Knijp het overtollige water eruit en laat het
liggend drogen.
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