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Materiaal:

 300 g Funny uni wol
 rondbreinaalden 5,0 - 6,0
 haaknaald 5,0 - 6,0

Grootte:

Patroon:

Werkwijze:




Knutselidee

Nr. 104.567 – Behaaglijke poncho

98/104 - 110/116
tricotsteek

heenrij: rechte steken
terugrij: averechte steken

De poncho wordt in één stuk gebreid.
Begin met de rug. Hiervoor 20 steken + 2 kantsteken opzetten.
Begin nu met breien. Begin de eerste rij met een terugrij (averechte
steken). Vanaf de 2e rij (1e heenrij), moet bij 14 heenrijen bij de rechter
en linker werkrand steeds 1 steek worden vermeerderd. Bij het begin van
de rij uit de steek na de kantsteek en bij het einde van de rij bij de steek
voor de kantsteek 1 steek rechts en 1 steek rechts gedraaid breien. Na 14
heenrijen moeten zich 50 steken op de naald bevinden. In tricotsteek tot rij
64 doorbreien.
Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com



Nu moet de poncho een totale hoogte van 32 cm (= 64 rijen) hebben bereikt. In de volgende terugrij worden voor de hals uitsnede de middelste 20
steken afgekant en in de volgende rij over de afgekante 20 steken weer 20
steken opgezet. Brei verder met tricotsteek tot rij 99.



Je breiwerk moet nu ongeveer 50 cm hoog zijn. De steken die in het begin
opgepakt moesten vermeerderd, moeten nu weer worden geminderd.
Hierbij minder je bij 14 heenrijen steeds bij de rechter en linker werkrand
steeds 1 steek. Bij het begin van de rij, na de kantsteek 1 steek rechts afhalen, 1 steek recht breien, daarna de afgehaalde steek eroverheen trekken
en bij het einde van de rij de 2 teken voor de kantsteek recht samenbreien.
Aan het einde moet je 22 steken op je naald hebben.



Vervolgens de steken recht afkanten.



Capuchon: Voor de capuchon worden 46 steken + 2 kantsteken opgezet.
Weer wordt met een heenrij begonnen en 25 cm (= 50 rijen) in tricotsteek
gebreid. Vervolgens de steken afkanten. De afgekante rand voor de helft
samenleggen en de bovenste capuchonnaad vlak sluiten. De aanslagrand
aan de hals uitsnede naaien en hierbij de middelste 12 cm van de voorste
hals uitsnede vrijlaten (zie de patroonschets) en de capuchon bij het vastnaaien licht inhouden.



Lussen: De gehele poncho wordt aan de zijkanten met lussen omhaakt.
Voor de armuitsneden de voor- en achterzijde aan de uiteinden schuin
samenhaken.
Ronde 1: Haak 1 kettingsteek, 1 losse steek en 1 vaste steek in de 1 steek
van de onderrand gehaakt. * De steken op de naald tot een ca. 3 cm lange
lus trekken. 1 losse steek en 1 vaste steek met eveneens lang getrokken
werkdraad in deze lus haken en de steek op de naald weer lang trekken.
1 vaste steek met langgetrokken werkdraad in de daaropvolgende steek



van de ponchokant haken, in dezelfde steek nogmaals 1 vaste steek haken.
Vanaf * steeds dezelfde steek herhalen. De laatste lus met 1 kettingsteek
in de losse steek van het begin van de ronde bevestigen.
Ronde 2: Nu wordt 1 kettingsteek, 1 losse steek en 1 vaste steek in de
vaste steek van de 1e luspunt van de vorige ronde gehaakt. * De steek
op de naald tot een ca. 3 cm lange lus trekken, de werkdraad even lang
trekken en 4 losse steken en 1 vaste steek in deze lus haken. Deze steek
op de naald weer lang trekken. Nu een vaste steek met de lang getrokken
werkdraad in de vaste steek van de volgende luspunt van de vorige ronde
haken. In dezelfde steek nogmaals een vaste steek maken. Vanaf * tot de
laatste stap steeds herhalen tot de laatste lus bereikt is. Deze met 1 kettingsteek in de losse steek van het begin van de ronde bevestigen.
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