Herfst Bos halswarmer en polswarmers

Met het prachtige garen “Forest” van Durable als inspiratiebron kwam ik tot het
ontwerp van deze dubbel gebreide col met bijpassende polswarmers. Hij zit ruim en
lekker warm om je hals; laat de herfst stormen nu maar komen!

Materialen
4 bollen “Forest” van Durable (50 gram – 187 meter, 45% acryl, 18% zijde, 37% merinowol):
 hoofdkleur 2 x 50 gram kleur 4002: Grijs-wit gemêleerd


contrastkleur 2 x 50 gram kleur 4011: Rood-oranje-paars gemêleerd.

Rondbreinaald KnitPro Zing: 2.75mm van 60 cm lang.
1 steekmarkeerder om het begin van de toer aan te geven.
1 maasnaald.

Steekverhouding: 18 steken en 26 toeren is 10 x 10 cm.
Gebruikte technieken
Opzetten: Gebruik de ‘longtail methode’ voor het opzetten voor dubbelbreien, maar gebruik hierbij beide
kleuren. Een duidelijke video instructie die jou hierbij kan helpen is deze:
https://www.garnstudio.com/video.php?id=512&lang=nl
Dubbelbreien:


Dubbel breien gebeurd áltijd in paren van 2 steken.



De eerste steek van het paar is altijd zichtbaar aan de voorkant van het werk, is áltijd Recht
gebreid met de beide draden áchter het werk.
De tweede steek in het paar is áltijd zichtbaar in de achterkant van het werk, is altijd een
Averechte steek, wordt gebreid met de beide draden vóór de naald, en wordt altijd gebreid in de
contrast kleur van de voorzijde-kleur.



Kitchener stitch:
Dit is een manier om af te hechten. Hier vind je een duidelijke video instructie:
https://www.garnstudio.com/video.php?id=60&lang=nl

Werkwijze halswarmer
Begin met een (tijdelijk) striklusje en zet vervolgens 120 paar steken op.
De eerste steek van ieder paar is de hoofdkleur (HK) kleur 4002, de tweede steek van
elk paar is de contrastkleur (CK) kleur 4011.
Laat het striklusje vallen: Sluit vervolgens de toer en verdeel daarbij de steken over de
60 cm lange rondbreinaald. Let op dat de steken niet verdraaien!
Toer 1 - 5: *Brei de eerste steek van elk paar Recht met de HK en de tweede steek
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Averecht met de CK. *Herhaal deze toer 5x.
Toer 6 en verder: Volg nu de grafiek en brei de 3 toeren
van het eerste patroon.
De witte hokjes worden aan de voorzijde met de HK
gebreid, de rode hokjes met de CK.
Vervolg met het bloempatroon. Wanneer het
bloempatroon gebreid is ben je op de helft van de col.
Draai de grafiek op zijn kop en brei hem van boven naar
beneden.
Tot slot toer 1 – 5 herhalen.
Afkanten: Knip de beide draden af op ongeveer 1 meter
lengte. Haal de CK draad door een maasnaald en maas de
voor- en achterkant steken netjes tegen elkaar met de
‘Kitchener stitch’.
Wanneer je de helft van de steken op deze manier
afgekant hebt ga je verder met de HK draad. Kant de
resterende steken met dezelfde methode af.

Werkwijze polswarmers
Voor de polswarmers zet je 34 stekenparen op.
Start na 5 toeren met patroon 1 van de grafiek.
Kant na 10 toeren 3 stekenparen af. Zet in toer 11 vijf steken paren op, zodat een
passend gat voor de duim ontstaat.
Brei volgens de grafiek verder de bloempastroon van boven naar beneden.
Herhaal patroon 1.
Brei nog 5 toeren en kant af met de ‘Kitchener stitch’ methode.
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