Stoere
muts

Muts gebreid in Love
Wool van Katia: 100
procent natuurlijke
alpacawol, stevig
gedraaid en met een
dikke structuur.
Blazer € 179 (Edith & Ella).

zelf gebreid!
Een warm vest, een sjaal, een hippe muts
of franje-stola? Met de breibeschrijvingen
op de volgende bladzijdes hangt je
kledingrek binnenkort vól eigen maaksels.

Plantenhange

2

xx | 15

r € 24 (Snoep

s), kelim € 59
0 (R

ozenkelim).

xx | 15

3

Warm vest
Zacht en lichtgewicht vest in halve patentsteek. Het is gebreid
in garen Quetzal van Katia, een wollig garen van fijne alpaca.
Kerkbank, 250 cm € 315 (Neef Louis), plantenhanger € 24 (Snoeps), jurk € 119,90
(10Days), ketting € 39,95 (Magasin du Sud), schoenen € 239,95 (Shabbies).

Lange sjaal
Licht transparante
sjaal in tricotsteek,
gemaakt van twee
verschillende garens
van Phildar: Partner
6 klassiek en zacht
en Phil Light: licht
en wollig.
Fifties eetkamerstoel € 175
(Neef Louis), vintage plantenhangers € 2,50 p.st. (kringloopwinkel), coltrui € 44,90
(Petit Bateau), kanten rok €
280 (Ted Baker), schoenen €
95 (Vans).

Tweekleurencol
Rondgebreide col in twee
kleuren in patentsteek.
Gemaakt met Phil Express-garen van Phildar:
dik garen met een luchtige, lichte twist.
Jumpsuit € 119 (Modström), stoel €
2.450 (Van ons).
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Bodywarmer
Mouwloos vestje, dwars gebreid met Phil Looping van
Phildar. Dit garen is heel losjes getwijnd, waardoor het
zacht en luchtig is.
Kelim € 590 (Rozenkelim), kruk Pilastro €
375 (Neef Louis),tie-dye gestreepte blouse
€ 90 (Neuw), gebreide baggy broek € 119
(Ruby Tuesday).

Omslagdoek
met franje
Omslagdoek met franje, gebreid in Love Wool Plus van
Katia, 100% natuurlijk garen
van fijne alpacawol.
Dressoir € 1.795 (Van ons), bordjes v.a.
€ 12,95 (Sissy-Boy), laboratoriumvaas
Erlenmeyer € 15 (Neef Louis), bloemen
(Klavertje Vijf), bureaulamp Kaiser € 295
(Neef Louis), jurk € 289 (Bruuns Bazaar).
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Tas met gebreid
tussenstuk
Deze zelfmaaktas van Bergère
de France (Grenzeloos Creatief)
komt in twee onderdelen: de
boven- en onderkant. Het stuk
ertussen brei je zelf.
Bestel hem met Margriet-korting via www.
grenzelooscreatief.nl/margrietaanbieding.
html. Vest van scuba-stof € 229,90 (10Days),
roze jurk € 169 (BZR).
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Vest, muts, sjaal of omslagdoek: zo brei je ze
tas met breisel
Met twee
verschillende draden
in tricotsteek

Garen: Phildar Partner 6 en Phildar Phil Light
Samenstelling: Phildar Partner 6: 50% polyamide (nylon), 25% wol, 25% acryl. Phildar
Phil Light: 53% acryl, 29% polyamide, 18%
wol.
Kleur: 0032 ecru (Phildar Partner 6) en 0101
Jade (Phildar Phil Light).
Aantal: 2 bollen à 50 gram Phildar Partner 6,
2 bollen à 50 gram Phildar Phil Light
Formaat: 40 cm breed en 190 cm lang.
Steeksoort: tricotsteek
Steekverhouding: 11 st en 15 nld gebreid met
1 draad Phildar Partner 6 en 1 draad Phil
Light op nld 6 is 10 x 10 cm.
Breinaalden: no. 6 met knop
Werkwijze
Zet 44 st op en brei 1 nld av.
Vervolgens 1 nld r.
Brei in tricotsteek tot de totale lengte 190 cm
bedraagt.
Nu losjes afkanten en draadjes instoppen.
De sjaal zal krullen aan de zijkant, maar dat is
de charme van een zelfgemaakt ontwerp.
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Omslagdoek
met franje
Meerderen met
rechte steek

Rondgebreid met
ribboord en
tricotsteek-bovenkant

Garen: Katia Love Wool
Samenstelling: 85% wol, 15% alpaca
Kleur: 101 Light beige
Aantal: 2 bollen van 100 gram
Formaat: mutsomtrek 54-56 cm
Steeksoort: rib 2 r/2 av en alle naalden r (tricotsteek).
Steekverhouding: 7 st en 9 nld rondgebreid
op nld 12 is 10 x 10 cm
Breinaalden: 4 naalden zonder knop no. 12
(Als je wilt dat de muts iets groter of kleiner
wordt, gebruik dan dikkere of dunnere naalden.)
Werkwijze
Zet 40 st op, verdeeld over een rondbreinaald.
Brei in het rond 2 r, 2 av ribpatroon, 10 nld.
Brei vervolgens alle naalden r tot de totale
hoogte 28 cm bedraagt.
Nu als volgt minderen voor de bovenkant van
de beanie:
8x elke 4de en 5de st samenbreien = 32 st.
1 toer over alle steken.
Volgende toer weer 8x elke 3de en 4de st samenbreien = 24 st.
1 toer over alle steken.
Volgende toer weer 8x elke 2de en 3de st samenbreien = 16 st.
1 toer over alle steken.
Volgende toer steeds 2 st samenbreien = 8 st.
Door deze 8 st een draad halen en strak aantrekken en afkanten.

Garen: Katia Love Wool Plus
Samenstelling: 85% wol, 15% alpaca
Kleur: 204
Aantal: 12 bollen à 100 gram
Formaat: ± 100 x 200 cm
Steeksoort: alle naalden recht
Steekverhouding: 8 st en 16 nld gebreid op
nld 12 is 10 x 10 cm
Breinaalden: no. 12 met knop
Werkwijze
1e nld: zet 2 st op en brei r.
2e nld: brei 1 st r, uit de tussenliggende lus 1 st
breien (=1 steek gemeerderd), 1 r.
3e nld: 3 st r.
4e nld: Brei 2 st r, uit de tussenliggende lus 1
st breien, 1 r.
5e nld: 4 st r.
Herhaal steeds 4e en de 5e nld en meerder
steeds 1 st (net voor de één na laatste steek).
Als het totaal aantal steken 80 bedraagt (of
als de gewenste lengte bereikt is), ben je op
het midden.
Nu elke 2de nld aan de schuine kant de eerste
2 st sambr.
Tot de laatste 2 st: deze ineens afkanten.
Afwerking
Werk de draden af. Maak franjes door 2 draden van 30 cm lengte dubbel te vouwen en
door een steek langs de schuine kant te halen.
Maak ± 80 franjes: elke 4de nld krijgt een
franje.
200cm

100cm

Alle
patronen zijn te
downloaden via
margriet.nl/
breipatronen

Stoere
muts

MARGRIET
KORTING

Kruk Pilastro € 375 (Neef Louis), bloempot € 12,95
(Sissy-Boy).
fotografie: rolinda windhorst. visagie: corinne van der heijden. styling: leonie mooren. breibeschrijvingen: jacqueline van dillen. voor verkoopinformatie zie inhoud.

Lange sjaal

Bestel de onderdelen voor de
Bergère de France-tas plus het
garen dat je nodig hebt om de tas af
te breien en de breibeschrijving,
voor € 37,50 i.p.v. € 42,30 (excl.
verzendkosten). De tas is verkrijgbaar in zwart of bruin kunstleer.
Ga voor de aanbieding naar www.
grenzelooscreatief.nl/margrietaanbieding.html.

Surfen en breien!
www.katia.com
www.phildar.nl
www.bergeredefrance.nl
www.ravelry.com
www.samenbreien.nl
www.wolplein.nl
www.dol-op-wol.nl
Leuk filmpje op YouTube: Loes
Veenstra, een Rotterdamse die al
dan meer dan vijfhonderd truien
heeft gebreid.

Stoel € 95 en laboratoriumvaas Erlenmeyer
€ 15 (Neef Louis),
zwevende bijzettafel
(incl. dienblad) € 89
(Snoeps), bloemen en
Urban Jungles-vitrine,
15x28 cm € 119
(Klavertje Vijf).

Draad oppakken?
Rib = 1 recht,1 averecht breien.
Tricotsteek = recht breien aan de goede kant
en averecht aan de binnenkant.
Afkanten = 2 steken breien en vervolgens de
1ste steek over de 2de steek halen. Dit herhalen tot alle gewenste steken afgekant zijn.
Draad afknippen en door de laatste lus halen.
Samenbreien = i.p.v. in de eerstvolgende
steek te steken, de nld in de 2de en de 1ste
steek tegelijk steken en dan samen breien.
Meerderen = het tussenliggende lusje tussen
2 steken opnemen en breien is 1 steek meerderen.
Kantsteek = eerste steek niet breien maar
recht of averecht afhalen.

Matrassteek = deze naad wordt aan de goede
kant van het werk gemaakt. Plaats de 2 aan
elkaar te naaien delen naast elkaar met de
goede kant naar boven. Steek telkens op 1
steek van beide kanten in en neem de draad
op die 2 steken verbindt. Trek de draad voorzichtig aan om beide delen naar elkaar te
halen: de naad wordt onzichtbaar. Herhaal
steeds verder deze handeling totdat beide
delen met elkaar zijn verbonden.
Proeflapje = brei altijd een proeflapje, controleer of de steekverhouding klopt en gebruik indien nodig andere naalden. Dit is
belangrijk, omdat je anders de kans loopt dat
het werkstuk te klein of te groot wordt.

Afkortingen
st = steek
nld = naald
r = recht
av = averecht
sambr = samenbreien
omsl = omslag, de draad over de naald heenslaan en de volgende steek breien

Maten:
S = 34-36
M = 38-40
L = 42-44
XL = 46-48

Bovenwijdte in cm
80/88
88/96		
96/102
102/110
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