
19 december



Welkom bij de zesde 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. 

19 december

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

Rij 61 (GK): *2rsb, 2r* hh van * tot * 8 keer, 2r. (24+2=26 steken 
op de naald)
Plaats in deze toer 1 of 2 kraaltjes op verschillende plaatsen tussen 
de steekmarkeerders.        
Rij 62 (VK): averecht                                                             
Rij 63 (GK): brei alle steken recht en plaats op 1 of 2 plaatsen tussen de 
markeerders een kraaltje in je werk. 
Rij 64 (VK): averecht
Hh rij 63 en 64 nog 3 keer, dus in totaal telt dit stukje 10 naalden          

Rij 71 (GK): *2rsb, 1r* hh van * tot * 8 keer, 2r (16+2=18 steken op de naald)
Plaats in deze toer 1 kraaltje tussen de steekmarkeerders. 
Rij 72 (VK): averecht
Hh rij 63 en 64 nog 4 keer, dus in totaal telt dit stukje 10 naalden.

Bekijk 
de video

Instructiefilmpje

Voor het breien van dit kerstitem is er een instructiefilmpje
gemaakt. Daarin kun je het eindresultaat van vandaag zien.

Lees verder op de
volgende bladzijde

Patroon

https://youtu.be/BbCfK0TTqQM
https://youtu.be/BbCfK0TTqQM
https://youtu.be/BbCfK0TTqQM
https://youtu.be/BbCfK0TTqQM
https://youtu.be/BbCfK0TTqQM


Rij 81 (GK): *2rsb,* hh van * tot * 9 keer (9 steken op de naald)
Het bovenkantje is best smal, dus een kraaltje in elke toer is wat veel. Kijk gewoon even
waar je er nog een in wilt breien. 
Rij 82 (VK): averecht
Hh rij 63-64 nog 4 keer, dus in totaal telt dit stukje 10 naalden. 

Rij 91 (GK): *3rsb* hh van * tot * 3 keer.  (3 steken op de naald)
Plaats nog 1 kraaltje, als je nog kraaltjes over hebt.
Rij 92 (VK): averecht

Houd een lange draad over, rijg deze door de laatste 3 steken, haal de steken van de naald
en trek hem voorzichtig aan. 

Maas het boompje nu dicht. Omdat we dit keer tricotsteek hebben en geen lachebekjes en
fronsjes, is het net even wat makkelijker in elkaar zetten, want je hoeft niet zo te zoeken.
Vul het boompje op en je zult zien dat de kraaltjes ook tevoorschijn komen. In het filmpje
laat ik zien hoe ik deze variant van mijn boompje versierd heb. 

Op donderdag 22 december ontvang je alweer de laatste onthulling van adventsbreien.

Vragen?

Stuur een e-mail naar 
samenbreien@ouderenfonds.nl


