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Garen: sokkenwolgaren of ander garen waar je graag mee werkt. Dit
kunnen ook prima restjes zijn, voor een enkel ornament heb je maar
weinig garen nodig
Naalden: 2.25 mm of een maat die past bij je garen
Steekmarkeerders
Maasnaald
Schaar
Vulmateriaal: bijvoorbeeld standaard vulling van de Hema, maar je
kunt ook schapenwol als vulling gebruiken
Versiering: denk aan kraaltjes, pailletten, knopen en gekleurde
stukjes garen
Haaknaald

Welkom bij de eerste dag 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. Dit wordt ook wel Mystery Knit-A-Long
genoemd, oftewel MKAL. In dit document vind je het eerste patroondeel voor kerst item 1.

We wensen je veel breiplezier!

Materialen

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

Maatvorming

Afhankelijk van de dikte van het garen varieert de maat van dit kerstitem. Het originele
ontwerp is gebreid in sokkenwoldikte, 420 meter op 100 gram. Het kerstitem is 15 cm hoog
en 10 cm breed aan de basis.

32 steken per 10 cm op naald 2.25. Aangezien dit geen kledingstuk is en niet passend hoeft
te zijn is de stekenverhouding minder belangrijk.

Steekverhouding



Instructiefilmpje

Patroon

Opzet: zet 74 steken op, op een manier die je graag gebruikt. 
We delen graag een trucje met je om te weten waar je de schuifknoop moet doen. 
Houd het uiteinde van het garen tussen je duim en wijsvinger, meet de draad af langs je
arm tot aan je schouder, pak de draad waar je bij je schouder bent geëindigd en meet nog
een keer af naar de knik van je elleboog. Dit is altijd voldoende voor het opzetten van 65 tot
80 steken. Brei nu alle steken recht.

Het is bij ribbelsteek altijd moeilijk te zien welke kant de goede en welke kant de verkeerde
kant is. Natuurlijk kun je altijd kijken aan welke kant je opzetdraad hangt, maar dat is niet
voor iedereen hetzelfde. Als je bijvoorbeeld breiend opzet hangt je draad aan de andere
kant dan wanneer je met een lange draad opzet. Je kunt, als je wilt, een steekmarkeerder
aan de goede kant van je werk hangen.

Vervolg
Rij 1 (GK): alles recht
Rij 2 (VK): alles recht
Hh rij 1-2 nog 4 keer, dus in totaal telt dit stukje 10 naalden = 5 ribbels.
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Voor het breien van dit kerstitem is er een instructiefilmpje
gemaakt. Daarin kun je de opzet zien en hoe je het eerste
gedeelte kunt breien. Klik hiernaast op de ronde button om
de video te bekijken. 

Bekijk 
de video

Vragen?

Stuur een e-mail naar 
samenbreien@ouderenfonds.nl
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