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Belton • Pattern ref • V.1

SCHWEBD-S9964

v.1

loop met
fantasiepatroon

AFMETING
112 cm omvang en 16 cm breed.
MATERIAL
Schachenmayr Ikaria, bolletje van 100 g
kleur 00080 (anemone color) 1 bolletje
De etiketten controleren, alleen bolletjes van dezelfde kleurpartij
gebruiken. De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon verschillen.

meer informatie over
het garen
op Schachenmayr.com

NAALDEN & FOURNITUREN
Van Milward: 1 rondbreinld 6 mm
2 markeerringen (= MM)
borduurnaald
AFKORTINGEN
afk
= afkanten
av
= averecht
heeng nld = heengaand naald
kants
= kantsteek
nld
= naald
s
= steek (steken)
t
= toer(en)
terugg nld = teruggaande naald
PROEFLAPJE
In fantasiepatroon: 12 s en 17 nld = 10 x 10 cm
BASISTECHNIEKEN
Patentrand:
In heeng nld de eerste en laatste 3 s als volgt breien:
1 s recht breien, 1 s av afhalen (draad vóór de steek
meenemen), 1 s recht breien.
In terugg nld de eerste en laatste 3 s als volgt breien:
1 s av afhalen (draad vóór de steek meenemen), 1 s recht
breien, 1 s av afhalen (draad vóór de steek meenemen).

handwerktechniek
moeilijkheidsgraad

Fantasiepatroon:
In heeng en terugg nld tussen de patentrand als volgt
breien:
1e nld (terugg nld): patentrand, MM, 23 s recht breien, MM,
patentrand
2e nld: patentrand, MM, 2 s recht samenbreien, 20 s recht
breien, 1 s verdubbelen, MM, patentrand
3e nld: net als de 1e nld breien
4e nld: patentrand, MM, 2 s recht samenbreien, * 1
omslag 1 s recht, vanaf * tot 1 s vóór de MM herhalen, 1
s verdriedubbelen (= 1 s recht, 1 omslag, 1 s recht), MM,
patentrand
5e nld: patentrand, MM, de s recht breien en daarbij de
omslag laten vallen en de s lang maken, MM, patentrand
6e-7e nld: net als de 2e en 3e nld breien
8e-9e nld: net als de 4e en 5e nld breien
10e-11e nld: net als de 2e en 3e nld breien
12e nld: net als de 2e nld breien
De 1e tot 12e nld herhalen
INSTRUCTIES
De loop wordt eerst in heeng en terugg nld gebreid.
Dan worden de korte randen op elkaar genaaid. Door de
minderingen en meerderingen bij de rand verlopen de
steken schuin.
29 s losjes opzetten en in heeng en terugg nl in
fantasiepatroon met patentrand breien. Na 180 nld = ca.
112 cm (= 15x de 1e-12e nld van het fantasiepatroon), in een
12e nld van het patroon alle s volgens de uitleg breien en
tevens afkanten.
AFWERKING
De korte randen sluiten: de opzet en de afgekante rand aan
elkaar naaien. Alle draden instoppen.

1 s verdubbelen:
1 s recht breien, de s op de linkernld laten liggen en nog 1 s
recht gedraaid bij dezelfde s br.
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