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Met behulp van de kabelnaald zijn kabelpatronen snel en
gemakkelijk te breien. 3 varianten worden toegelicht veel plezier bij het uitproberen!

Kabel uit 4 steken op een glad, averecht gebreide achtergrond
In de 1e rij (heen rij) gewoon rechte steken breien.

In de 2e rij averechte steken breien.
In de 3e rij 4 steken naar rechts gekruist breien: 2 steken op 1 hulpnaald
ACHTER het werk leggen, de 2 volgende steken rechts steken, dan de 2 steken
van de hulpnaald ook weer rechts breien.
In de 4e rij worden averechtse steken gebreid. Deze 4 rijen herhalen zich steeds.
De steken lopen bij deze kabel naar rechts. Voor links draaiende steken moet je
de hulpnaald VOOR het werk leggen.

Vlecht van 12 steken op een gladde, averecht gebreide achtergrond

De eerste twee rijen worden op dezelfde wijze als hierboven gebreid.

In de 3e rij worden 12 steken naar rechts gekruist: 6 steken op de stekenhouder
VOOR het werk leggen, de 6 volgende steken rechts breien, dan de 6 steken van
de stekenhouder rechts breien.
In de 4e rij de steken averecht breien.
In de 5e -16e rij de steken breien zoals ze verschijnen. Deze 16 rijen herhalen
zich.

Benodigd gereedschap:

© Aduis

Benodigd materiaal:
wol,
geschikte breinaalden c.q. breinaalden voor een vest,
kabelnaald gebogen

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

N° 102.798

Knutselidee

Kabelpatroon

com

breien

Gevlochten vlecht van 12 steken in tricotsteek, averecht gebreide achtergrond

In de 1e rij worden de steken recht gebreid,

in de 2e rij worden de steken averecht gebreid.
In de 3e rij worden 8 steken naar links gekruist. Daarbij 4 steken op de hulpnaald voor het werk leggen, de volgende 4 steken rechts breien, dan de 4 steken
van de hulpnaald rechts breien. In de 4e rij worden de steken averecht gebreid.
In rij 5 – 8 worden de steken gebreid zoals ze verschijnen.
In de 9e rij 4 steken recht breien, 8 steken rechts kruisen: Daarbij 4 steken op de
hulpnaald achter het werk leggen, de 4 volgende steken recht breien, dan de 4
steken van de hulpnaald recht breien.
In de 10e rij volgen weer averechte steken.
Bij de 11e en 12e rij worden de steken gebreid zoals ze verschijnen.
Deze 12 rijen herhalen.
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