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Garen: sokkenwolgaren of ander garen waar je graag mee werkt. Dit
kunnen ook prima restjes zijn, voor een enkel item heb je maar weinig
garen nodig
Naalden: 2.25 mm of een maat die past bij je garen. Voor dit kerst item
heb je een naald(en) nodig waarmee je in de rondte kunt breien
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 2.

We wensen je veel breiplezier!

Materialen

Afkortingen
Recht
Brei voor en achter in de steek
Herhalen

R
Bva
Hh

Maatvorming

Afhankelijk van de dikte van het garen varieert de maat van dit kerst item. Het originele
ontwerp is gebreid in sokkenwoldikte, 420 meter op 100 gram, waarvan je echt maar kleine
beetjes nodig hebt. Het dikste deel van dit ornament is ca. 23 cm. 

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

Dit kerst item moet begint met de pinhole opzet. Leg een lus om je 
wijsvinger en middelvinger heen. Breng je rechternaaldpunt in de lus en haal je werkdraad
op. Sla nu je werkdraad van achter naar voor over je naald en brei de ‘steek’ die je hebt
opgehaald. Herhaal dit nog 7 keer, voor een totaal van 8 steken. Verdeel nu je steken over
de naalden en trek voorzichtig aan het uiteinde van je garen. De steken worden dichter
tegen elkaar aangetrokken en het gat zal zich sluiten. Brei nu alle steken recht. Nu kunnen
we echt starten met breien. 

Ronde 1: *bva* hh van * tot * 8 keer (16 steken)

Ronde 2 en iedere niet genoemde ronde brei je alles recht

Ronde 3: *1r, bva* hh van * tot * 8 keer (24 steken)
Ronde 5: *2r, bva* hh van * tot * 8 keer (32 steken)
Ronde 7: *3r, bva* hh van * tot * 8 keer (40 steken)
Ronde 9: *4r, bva* hh van * tot * 8 keer (48 steken)
Ronde 11: *5r, bva* hh van * tot * 8 keer (56 steken)
Ronde 13: *6r, bva* hh van * tot * 8 keer (64 steken)
Ronde 15: *7r, bva* hh van * tot * 8 keer (72 steken)

Vergeet niet om dit patroondeel af te sluiten met ronde 16, alles recht. 

Voor het breien van dit kerstitem is er een instructiefilmpje
gemaakt. Daarin kun je zien wat je nodig hebt voor dit kerst
item, hoe je een pinhole opzet, hoe je kunt meerderen, hoe
je steekmarkeerders kunt gebruiken en het eindresultaat van
het patroon van vandaag.

Bekijk 
de video

Vragen?

Stuur een e-mail naar 
samenbreien@ouderenfonds.nl
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