ALPACA muts/kraag
Maat: S/M – L/XL – XXL/XXXL
Materiaal:
BREINLD 9 mm - of de maat die u nodig hebt voor een
stekenverhouding van 10 st x 14 nld in patentsteek met 2
draden = 10 x 10 cm.
RIBBELST (heen en weer gebreid op de nld):
Brei alle nld recht. 1 ribbel = 2 nld r.
VALSE PATENTSTEEK (heen en weer gebreid op de nld):
Nld 1: * 1 av, 1 omsl, 1 av afh *, herhaal van *-* tot er 1 st
overblijft, eindig met 1 av.
Nld 2: * brei de omsl en de afgeh st av samen, 1 r *,
herhaal van *-* tot er 1 st overblijft, eindig met 1 r.
Herhaal steeds de 1e en 2e nld.
---------------------------------------------------------HALSWARMER:
Wordt in 2 delen gebreid die later aan elkaar genaaid
worden.
CAPUCHONDEEL:
Wordt heen en weer gebreid op de nld.
Zet LOSJES 35-36-37 st op (incl. 1 kant st aan elke kant) met nld 9 mm en 2 draden Brushed Alpaca
Silk. Brei 2 ribbels in RIBBELST - zie uitleg boven. Brei dan VALSE PATENTSTEEK - zie uitleg boven –
met 1 kant st in ribbelst aan elke kant van het werk - DENK OM DE STEKENVERHOUDING. Brei bij een
hoogte van 56-56-56 cm 2 ribbels en kant dan losjes alle st af.
HALSWARMERDEEL:
Wordt heen en weer gebreid op de nld.
Zet LOSJES 31-34-36 st (incl. 1 kant st aan elke kant) met nld 9
mm en 2 draden Brushed Alpaca Silk. Brei 1 nld av, brei dan valse
patentsteek met 1 kant st in ribbelst aan elke kant van het werk DENK OM DE STEKENVERHOUDING. Brei bij een hoogte van 5872-86 cm 1 nld av, kant dan losjes alle st af.
AFWERKING:
Vouw de capuchon dubbel, naai samen langs een lange kant
vanaf middenvoor tot middenachter - zie tekening. Vouw het
halswarmerdeel dubbel en naai de korte zijkanten samen tot een
ring.
Voor maat L/XL en XXL/XXXL: rijg een draad langs de opening van
de halswarmer en rimpel hem, verwijder de draad na de
afwerking.
Naai de capuchon en het halswarmerdeel aan elkaar naast de
kant st (de naad van het halswarmerdeel komt tegenover de
opening van de capuchon).
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naai de capuchon hier samen
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