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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: “Wat verheugen we ons op het voorjaar. Zodra het zonnetje zich weer laat zien en de vogels gaan fluiten, verschijnt 
er spontaan een grote glimlach op ons gezicht. 
Geloof het of niet, maar bij mij begint het dan ook te kriebelen om voorzichtig te beginnen aan de voorjaarsschoonmaak. 
Door deze kriebels ontpopte het idee om fris gekleurde schoonmaakdoekjes te gaan breien. Met het fijne katoen van 
Durable four in de kleuren Peach, Coral en Agate green moest het gaan lukken. Eenmaal aan de slag en breide ik 3 
verschillende doekjes, wat zorgde voor een vrolijk eindresultaat”.

Benodigdheden:
1 bol Durable four 2139 Agate green 
1 bol Durable four 2190 Coral
1 bol Durable four 211 Peach
Breinaalden Pony 4 mm
Schaar
Stopnaald

Zo brei je doekje 1:
Vaatdoekje 1 bestaat uit de boordsteek van 2 recht en 2 averecht. 
Voor een speels effect breide ik 2 lijnen mee in contrasterende kleuren.

In kleur Peach zette ik 66 steken op de breipen dan wordt het doekje 
ongeveer 30 x 30 cm.
Wil je een grotere versie maken tel er dan een veelvoud van 4 steken bij op.

Pen 1: 
Je breit 2 steken recht en 2 steken averecht, je herhaalt dit en eindigt de 
pen met 2 steken recht.
LET OP!!! Ik maakte bij steek 57 en 58 de kleurwissel met Agate green. 
Vanaf steek 59 maakte ik de pen af met  Peach.

Pen 2:
Je draait het werk en breit 2 steken averecht en 2 steken recht. Je herhaalt 
dit en eindigt de pen met 2 steken averecht.
LET OP!!! Bij steek 13 en 14 maak je de kleurwissel met Agate green. Vanaf 
steek 15 brei je verder met de kleur Peach.

Je blijft pen 1 en 2 het hele werk herhalen.

Pen 13 en 14 breide ik in de contrasterende kleur Coral met de kleurwissel Agate green. Vanaf pen 15 breide ik verder 
met kleur Peach en de kleurwissel Agate green.

Je breit dit vaatdoekje met een totaal van 60 pennen en kant het daarna af.
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Zo brei je doekje 2:
In kleur Agate green zette ik 61 steken op de breipen. Je vaatdoekje 
wordt dan ongeveer 30 x 30 cm.
Wil je een grotere versie maken, tel er dan een veelvoud van 3 steken bij 
op.
Pen 1:
Je breit de hele pen in recht.
Pen 2:
Je draait het werk en breit 1 steek averecht en 2 steken recht. Je herhaalt 
dit, maar eindigt de pen met 1 averecht
Pen 3: 
Je breit 1 steek recht en 2 steken averecht. Je herhaalt dit, maar eindigt 
de pen met 1 recht.
Pen 4:
Je draait het werk en breit 1 steek averecht en 2 steken recht. Je herhaalt 
dit, maar eindigt de pen met 1 averecht

Herhaal pen 1 t/m 4 nogmaals.

Je hebt nu 8 pennen gebreid.
Pen 9:
Je breit deze hele pen recht.
Pen 10:
Hier wisselde ik naar kleur Pech en deze pen wordt gebreid in averecht.
Pen 11:
In Peach geheel in recht breien.
Pen 12:
Kleurwissel naar Coral en deze pen wordt gebreid in averecht.
Pen 13:
In Coral en geheel in recht breien.
Pen 14:
Kleurwissel naar Agate green en deze pen wordt gebreid in averecht.

Vanaf pen 15 t/m 62 herhaal je pen 1 t/m 4.
Pen 63:
Je breit deze hele pen recht.
Pen 64:
Hier wisselde ik naar kleur Coral en deze pen wordt gebreid in averecht.
Pen 65:
In Coral geheel in recht breien.
Pen 66:
Kleurwissel naar Peach en deze pen wordt gebreid in averecht.
Pen 67:
In Peach en geheel in recht breien.
Pen 68:
Kleurwissel naar Agate green en deze pen wordt gebreid in averecht.
Pen 69 t/m 76 herhaal je pen 1 t/m 4 en kant je het vaatdoekje af.

Dit vaatdoekje telt een totaal van 60 pennen. Je kunt natuurlijk zelf kijken of je dat genoeg vindt.
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Zo brei je doekje 3: 
Doekje 3 was een uitprobeersel en lijkt in de uitleg omslachtig, maar als 
je eenmaal bezig bent, zal je zien dat het wel meevalt.

In kleur Coral green zette ik 61 steken op de breipen. Je vaatdoekje wordt
dan ongeveer 30 x 30 cm.
Wil je een grotere versie maken, tel er dan een veelvoud van 5 steken bij 
op.

Pen 1:
Je breit deze pen geheel in de rechte steek.
Pen 2:
Je breit 1 steek averecht en 4 steken recht. Je herhaalt dit, maar je eindigt 
de pen met 1 steek averecht.
Pen 3:
Je draait het werk en breit 1 steek recht en 4 steken averecht. 
Je herhaalt dit, maar je eindigt de pen met 1 recht
Pen 4: 
Je draait het werk en breit 1 steek averecht en 4 steken recht. Je herhaalt dit, maar je eindigt de pen met 1 steek 
averecht.
Pen 5:
Je draait het werk en breit 1 steek recht en 4 steken averecht. Je herhaalt dit, maar je eindigt de pen met 1 recht.
Pen 6:
Je draait het werk en breit 1 steek averecht en 4 steken recht. Je herhaalt dit, maar je eindigt de pen met 1 steek 
averecht.
Pen 7:
Deze pen brei je geheel in recht.
Pen 8: 
Deze pen brei je geheel in averecht.
Pen 9:
Je breit 1 steek recht en 4 steken averecht. Je herhaalt dit, maar je eindigt de pen met 1 steek recht.
Pen 10:
Je draait het werk en breit 1 steek averecht en 4 steken recht. Je herhaalt dit, maar je eindigt de pen met 1 averecht
Pen 11: 
Je draait het werk en breit 1 steek recht en 4 steken averecht. Je herhaalt dit, maar je eindigt de pen met 1 steek recht.
Pen 12:
Je draait het werk en breit 1 steek averecht en 4 steken recht. Je herhaalt dit, maar je eindigt de pen met 1 averecht.
Pen 13:
Je draait het werk en breit 1 steek recht en 4 steken averecht. Je herhaalt dit, maar je eindigt de pen met 1 steek recht.
Pen 14: 
Deze pen brei je geheel in averecht.
Pen 15 t/m pen 42 herhaal je pen 1 t/m 14.
Pen 43 t/m 49 herhaal je pen 1 t/m 7
Pen 50:
Wisselde ik naar kleur Agate green.
Deze pen brei je geheel in averecht.
Pen 51:
Deze pen brei je geheel in averecht.

Vanaf pen 52 t/m 65 herhaal je pen 1 t/m 14. 
Vanaf pen 66 t/m 72 herhaal je pen 1 t/m 7. 

Daarna ga je afkanten en kan de voorjaarsschoonmaak beginnen.


