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Gebreide decoratie

Benodigd materiaal:
Bravo Big naturel en kersen,
kussenhoes,
vulwatten,
vaas Ø 20 cm, kaars
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Benodigd gereedschap:
breinaalden dikte 8.0,
grove stopnaald
naald
schaar
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Perfect voor beginners en voorstanders van snelle breiprojecten!
Passend bij je inrichting ontstaan in een mum van tijd grappige decoratieve
kussens en een windlichtje.
Materiaal:

1 bol wol Bravo Big in naturel en kersen,
kussensloop 40 x 40 cm,
vulling naar behoefte
vaas 20 cm hoog, 9 cm diameter,
breinaalden of rondbreinaald in dikte 8.0 - magnitude
grove borduurnaald/stopnaald voor het in elkaar naaien en afhechten,
schaar,
kaars/bloemen

Instructies kussen
Zet met de breinaalden voor een vest dikte 8,0 26 steken in naturel

op. In totaal worden 40 rijen losjes in het volgende patroon gebreid:

Steeds afwisselend 1 steek recht en averecht breien.
De eerste kantsteek wordt recht gebreid, de laatste kantsteek wordt
alleen opgenomen en niet gebreid.
Het belangrijkste van dit patroon is: Voor elke steek een omslag op

de naald nemen. Deze laat je dan in de volgende rij weer vallen. Zo
ontstaat dan een relatief los net.

Na ongeveer 38-40 rijen kan het kussen worden gepast. Daarbij de

kussensloop zoveel mogelijk gelijkmatig met vulwatten vullen (hoeken!). Het kussen neerleggen en een keer dubbelslaan. Als het kussen
volledig bedekt is, alle steken rechts afkanten en de draad afknippen.

Met de begindraad en de einddraad steeds twee zijden aan elkaar

naaien, het kussen erin leggen en nog de laatste open zijde aan elkaar
naaien.
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Knip nu in dezelfde kleur ca. 10 - 12 cm lange draden af. Deze worden langs de naad ingeknoopt. Daarbij de draad 1x in het midden
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knikken, er ontstaat een lus. Deze lus door een steek van het kussen trekken en de beiden draadeinden door
de lus trekken. Dit bij alle 4 de zijden van het kussen uitvoeren.

Maak het kersenrode kussen op exact dezelfde manier.

Instructies windlicht - vaas
Voor het windlichtje c.q. de vaas wordt het restant van de wol gebruikt.

Hiervoor zet je 24 steken in naturel op een set breinaalden van dikte 8,0.

Verdeel de steken op de 4 naalden (6 steken per naald). Er wordt ook bij

het windlichtje 1 steek recht, 1 steek averecht gebreid. Zonder omslag en
randsteek. Brei zo de eerste 6 rijen in naturel.

Als je bij de begindraad bent, brei je gewoon met de rode wol verder. Let

er alleen op, dat alle afstaande draden naar binnen liggen.

Bij het wisselen van kleuren moet je beide draden, dus de rode nieuwe en

ook de naturel kleur, relatief strak houden, zodat men de overgang later
niet ziet.

Er volgen 4 rijen in rood, wissel op naturel, rood en vervolgens nogmaals
op naturel.
Daarna kant je alles recht af en hecht je alles af. De laatste rest in kersenrode wol “weef” je aan de witte rand helemaal onderaan (dus ca. in de
2e rij) in en naai je hem aan de binnenzijde vast. Trek de breislang over de
vaas, hij moet er strak tegenaan liggen.

Kaars of bloemen erin plaatsen.
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Het kan natuurlijk zijn, dat je niet genoeg wol op de bol hebt, in geval van
nood, kun je de rijen ook inkorten.

