
WERKBESCHRIJVING - Wagenspanner

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij van lidynooij.com 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.

Lidy: “Voor de babylijn, die er ondertussen spontaan ontstaat, maakte ik deze wagenspanner. Op zoek naar inspiratie 
kwam ik veel verschillende variaties tegen maar wat ik zag zijn ze vooral van stof gemaakt of gehaakt. Ik miste echt een 
gebreide versie, een mooie uitdaging om daar mee aan de slag te gaan. Voor een basic look breide ik kralen. Het glansje 
van de Coral combineert mooi met de houten kralen. Het is een stoere wagenspanner geworden en de gebreide kralen zijn 
goed te grijpen voor kleinen handjes. De Coral is er in veel mooie kleuren maak voor je eigen kindje of als cadeautje een 
wagenspanner in een persoonlijke kleuren combinatie”.

Benodigdheden:
Durable Coral 
- Vintage green 2134
- Dark mint 2133
- Taupe 340
- Breinaalden nr: 3,5
- Houten kralen, 4 x 30mm 6 x 20mm
- Koord elastiek 0,75 cm

Werkwijze:
Gebruikte steek: tricotsteek, 1 pen recht, 1 pen averecht.
Brei de kralen, 2 x vintage green, 2 x taupe, 1 x dark mint. Zorg voor een lange begin draad bij het opzetten van de steken, 
deze draad gebruik je straks bij het dicht naaien van de kraal.

Zet 15 steken op.
Toer 1: brei alle steken recht
Toer 2: brei alle steken averecht
Herhaal deze 2 toeren tot je breiwerk 15 cm lang is. 
Eindig met een rechte toer, kant het werk af.

Naai met een draad die aan je werk hangt de korte kanten aan elkaar.
Rijg de draad nu door elke steek van de lange kant van het breiwerk. Trek de draad aan zodat er een mooi rondje in het 
midden ontstaat. Hecht de draad af.
Rijg nu de andere draad door elke steek aan de andere lange kant van het breiwerk. Trek aan tot er een mooi rondje 
ontstaat en hecht de draad af.
Duw de “kraal” nu in vorm zodat de gaatjes mooi op elkaar vallen.
Brei de andere 4 kralen op dezelfde wijze.

Rijg de gebreide- en houten kralen op het koord elastiek. Leg in de uiteinde een knoop zodat er een lus ontstaat om de 
wagenspanner te bevestigen op de kinderwagen, maxicosy of kinderkamer.

Veel plezier met maken, 
Liefs Lidy


