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Benodigd gereedschap:
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schaar,
draad

Gebreide Adventskrans

Benodigde materialen:
2 bolletjes Quickstep wol grijs, strass-steen lint,
tempex ring Ø 22 cm, theelichthouder zilver,
glas-was parels in violet Ø 8 mm en Ø 4 mm,
zilverdraad, glas-was parels in ivoor Ø 6 mm
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Geen Adventskrans meer waar de naalden van uitval-

len! Dit exemplaar ziet er chique uit en kan zelfs 
volgend jaar weer gebruikt worden!

20 steken op de breinaalden met pendikte 8 opzetten. Zo gelijkmatig moge-
lijk een rij rechts en een rij links breien, zodat een glad oppervlak ontstaat. De 
lengte van de krans is afhankelijk van de kwaliteit van de steken c.q. de ge-
wenste overhang van de „sjaal“. Simpelweg de sjaal af en toe om de krans leggen 
en controleren.

Zodra de gewenste lengte bereikt is, de steken afnemen en de draden afhechten. 
Daarna met naaigaren de sjaal aan elkaar naaien. Met losse steken steeds door 
de rand van de steken steken en de beide helften aan elkaar naaien. Als er geen 
tempex meer zichtbaar is, kan de rest van de slang zoals afgebeeld worden neer-
gelegd. Hier weer de steken aan de rand voorzichtig aan de schaal naaien. Op 
de tegenoverliggende zijde van het gedeelte dat overhangt de 4 theelichthouders, 
gelijkmatig verdeeld, insteken.
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Glas-was parels met een diameter van 6 mm in ivoor over de gehele krans ver-
deeld opnaaien. Niet te strak aantrekken, anders vervormt de wol! Tot slot nog 
de strass-steenband op de rand van de sjaal naaien. Daarbij gewoon steeds goed 
verdeeld opnaaien en de draad goed afhechten.

4 Glas-was parels op een ca. 60 cm lange zilveren draad rijgen. Met een uit-
einde weer door de eerst opgeregen kraal terug rijgen. Vervolgens nog 5 kralen 
oprijgen en de draad door de tweede kraal terug rijgen. Rijg drie ster punten 
met een dergelijk draadeinde, daarna van draad veranderen. Ten slotte de twee 
draden afhechten, door ze door de 1 of 2 kralen te rijgen en dan in elkaar te 
draaien. Dezelfde ster met 4 mm kralen en met naaizijde decoratief op de over-
hang naaien.




