
22 december



Welkom bij de laatste onthulling van het adventsbreien van het Ouderenfonds. In
samenwerking met Linda, van Wolhobby, heb je dit mooie kerstbreisel ontdekt. 

22 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

In de laatste onthulling van dit kerst item  wordt er uitgelegd hoe 
je een mini boompje kunt maken, die je bijvoorbeeld als 
tassenhanger kunt gebruiken. In deze variant gebruiken we ook 
een andere manier van kraaltjes inbreien.

Zet 26 steken op. 
Rij 1 (GK): recht. 
Rij 2 (VK): averecht
Rij 3 (GK): recht en plaats kraaltjes op steken 1, 6, 11, 16 en 21. Of kies net 
als in de tweede variant voor willekeurige plekken. 
Rij 4 (VK): averecht. 
Hh rij 3 en 4 nog 3 keer, maar verschuif de plaats van het kraaltje steeds met een steek,
zodat je schuine rijtjes kralen krijgt. Dit is niet nodig als je voor willekeurige plaatsing van
de kraaltjes kies. 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 zien hoe je kraaltjes
op de steek plaatst en in kunt breien, want in dit kerst item
plaatsen we ze over de steek. 

Lees verder op de
volgende bladzijde

Patroon

https://youtu.be/PhP8mlmjewc
https://youtu.be/PhP8mlmjewc
https://youtu.be/PhP8mlmjewc
https://youtu.be/PhP8mlmjewc
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Rij 11 (GK): *2rsb, 1r* hh van * tot * 8 keer, 2r, plaats tijdens het breien de kraaltjes
Rij 12 (VK): averecht
Rij 13 (GK): recht en plaats de kraaltjes.
Rij 14 (VK): averecht
Hh rij 13 en 14 nog 4 keer, dus in totaal telt dit stukje 10 naalden.

Rij 21 (GK): *2rsb* hh van * tot * 9 keer, 2r en plaats de kraaltjes. 
Rij 22 (VK): averecht
Hh rij 13 en 14 nog 4 keer, dus in totaal telt dit stukje 10 naalden.

Rij 31 (GK): *3rsb* hh van * tot * 3 keer. Plaats nog 1 kraaltje, als je dat passend vindt. 
Rij 32 (VK): alles averecht

Knip je werkdraad af (neem een flinke lengte) en rijg hem door de overgebleven 3 steken
op de naald. Maas nu het boompje aan de achterkant dicht, vul het op, maas de onderkant
dicht. Je kunt nog een lusje maken, zodat je boompje aan een tas of een cadeautje
vastgemaakt kan worden. Voeg, als je dat nog nodig vindt, nog extra versiering toe. 

Dank je wel voor het meebreien met Adventsbreien van het Ouderenfonds. Hele fijne
feestdagen gewenst en de beste wensen voor het nieuwe jaar. 

Stuur een e-mail naar 
samenbreien@ouderenfonds.nl

Vragen?


