
15 december



Welkom bij de vijfde onthulling van het adventsbreien van het Ouderenfonds. In
samenwerking met Linda, van Wolhobby, zullen wij de komende weken steeds een aantal
steken onthullen om tot een feestelijk breiwerk te komen. 
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Afkortingen

St Steek
Opz Opzet

Recht
2 recht samenbreien
Goede kant

R
2rsb
GK
VK Verkeerde kant
O Kan gebruikt worden om de 

gebreide naalden af te vinken
Hh Herhaal

Na een boompje in ribbelsteek gaan we nu een variatie op het 
thema maken. Klaar om nog iets nieuws te leren?

In deze variant gaan we de kraaltjes meebreien! En het 
boompje wordt gebreid in tricotsteek. Dus in de heengaande toer brei je 
recht, vinden de minderingen plaats en brei je kraaltjes mee, in de teruggaande 
toer brei je averecht. 

De kraaltjes die je gebruikt moeten niet een heel scherpe kant hebben, want je schuift ze
voor lange tijd over de werkdraad mee en het zou zonde zijn als de draad hierdoor
beschadigd wordt. Ik had 75 kraaltjes op de werkdraad geregen, maar heb er uiteindelijk
circa 50 gebruikt. Je kunt je boompje zo vol met kraaltjes breien als je wilt. De kraaltjes die
over zijn haal je uiteindelijk weer van de draad en die kun je bewaren voor een volgend
project. 

Bekijk 
de video

Instructiefilmpje

Voor het breien van dit kerstitem is er een instructiefilmpje
gemaakt. Daarin kun je zien hoe je kraaltjes rijgt op je
werkdraad en hoe je kraaltjes mee kunt breien. 
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Rijg kraaltjes op je werkdraad. Je kunt dit op verschillende manieren doen: 
Je kunt een dunne haaknaald gebruiken die door je kraaltjes past en daarmee de draad
door de kraal halen. Als je niet zo’n dunne haaknaald hebt, dan kun je kijken of je een naald
hebt die dun genoeg is om ook het oog van de naald door het kraaltje te laten gaan. Of je
neemt een stukje floss draad, vouwt dat dubbel, met de werkdraad in de lus en dan rijg je
zo je kraaltjes op je draad.

Patroon

Opzet

Nadat je de kraaltjes op de draad geregen hebt, schuif je ze door en zet je 74 steken op op
een manier die je graag gebruikt.

Ik heb een steekmarkeerder na steek 24 en na steek 48 geplaatst. De steken tussen deze
twee markeerders vormen ongeveer de voorkant van je boompje. Handig om rekening mee
te houden als je alleen de voorkant wilt versieren. Voor deze beschrijving, met de plaatsing
van de kraaltjes, ben ik daar vanuit gegaan, maar je kunt ook gerust meer kraaltjes plaatsen
en de steekmarkeerders weglaten, zodat de achterkant ook kraaltjes krijgt. Ik heb, iedere
keer na een toer met minderingen, de steekmarkeerders opnieuw geplaatst.

Nu ga je breien volgens onderstaand patroon en steeds als er een kraaltje geplaatst moet
worden, haal je het eerste kraaltje van je draad naar boven, legt het aan de voorkant van je
werk en breit de steek. De kraaltjes hebben de neiging om naar de achterkant van je werk
te kruipen, maar maak je geen zorgen. Als je straks je boompje opvult, worden ze tussen de
steken geduwd en zie je ze vanaf de buitenkant. 

Rij 1 (GK): recht.
Rij 2 (VK): averecht
Rij 3 (GK): brei alle steken recht en brei op 1 of 2 plaatsen tussen de markeerders een
kraaltje in je werk. 
Rij 4 (VK): averecht
Hh rij 3 en 4 nog 3 keer, dus in totaal telt dit stukje 10 naalden

Rij 11 (GK): *2rsb, 7r* hh van * tot * 8x, 2r. (64+2=66 steken op de naald)
Plaats in deze toer 1 of 2 kraaltjes op verschillende plaatsen tussen de markeerders.                           
Rij 12 (VK): averecht
Hh rij 3 en 4 nog 3 keer, dus in totaal telt dit stukje 10 naalden

Rij 21 (GK): *2rsb, 6r* hh van * tot * 8x, 2r.  (56+2=58 steken op de naald)
Plaats in deze toer 1 of 2 kraaltjes op verschillende plaatsen tussen de markeerders.
Rij 22 (VK): averecht
Hh rij 3 en 4 nog 3 keer, dus in totaal telt dit stukje 10 naalden
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Vragen?

Stuur een e-mail naar 
samenbreien@ouderenfonds.nl

Rij 31 (GK): *2rsb, 5r* hh van * tot * 8x, 2r.  (48+2=50 steken op de naald)
Plaats in deze toer 1 of 2 kraaltjes op verschillende plaatsen tussen de markeerders.
Rij 32 (VK): averecht
Hh rij 3 en 4 nog 3 keer, dus in totaal telt dit stukje 10 naalden

Rij 41 (GK): *2rsb, 4r* hh van * tot * 8x, 2r. (40+2=42 steken op de naald)
Plaats in deze toer 1 of 2 kraaltjes op verschillende plaatsen tussen de markeerders.
Rij 42 (VK): averecht
Hh rij 3 en 4 nog 3 keer, dus in totaal telt dit stukje 10 naalden

Rij 51 (GK): *2rsb, 3r* hh van * tot * 8x, 2r. (32+2=34 steken op de naald)
Plaats in deze toer 1 of 2 kraaltjes op verschillende plaatsen tussen de markeerders.
Rij 52 (VK): averecht
Hh rij 3 en 4 nog 3 keer, dus in totaal telt dit stukje 10 naalden


