Knitting in Nature 2014: Beaded Moebius
Het ontwerp van deze gedraaide cowl met kralen
stamt uit de zomer van 2010, ontworpen voor de
gasten van
KNITTING IN NATURE.
Het prachtige merino garen Unisono van de firma
Zitron is een goede optie voor deze cowl.
Materialen:
Zitron Unisono 100gram/300 meter.
1 Rondbreinaald 3.0 of 3.5 mm/100 cm lang.
Optioneel: 1 haaknaald 1.50 mm.
en: ongeveer 50 kralen.
1 Open steek markeer ring.
Tip: Bekijk op internet het voorbeeld van de
Moebius opzet zoals uitgelegd door Mimi Kezer:
“Moebius cast-on Tutorial”, een gratis Ravelry
download.
Zet met deze methode 127 steken op. Voor een
wijdere cowl zet je meer steken op: een veelvoud
van 6 plus 1. Verdeel de steken over de
rondbreinaald en sluit de cirkel. Let daarbij goed op;
er is maar 1 draai in het koord van de rondbreinaald zichtbaar.
Brei een hele toer (=2xrond) recht. Plaats de smr op de rechter naald.
Kantpatroon1:
*1 recht, 2 recht samen breien, 1 omslag, 3 averecht. Herhaal vanaf *.
Brei een hele toer kantpatroon. Voordat je weer bij de smr komt blijft er 1 steek over. Deze steek is de
eerste steek van de tweede toer. Dus: het kantpatroon verschuift iedere toer 1 steek naar rechts.
Brei nog 3 toeren in kantpatroon; nu wordt zichtbaar dat de omslagen in je kantpatroon een diagonale lijn
laten zien, leunend naar rechts. De omslagen vormen een ‘ladder’ waarin nu kralen geplaatst kunnen
worden.
Kralen plaatsen in je Beaded Moebius:
*Wanneer je bij de volgende omslag komt uit de
vorige toer, neem je een kraal op je haaknaald. Neem
de omslag uit de vorige toer op de haaknaald en
schuif de kraal vanaf de haaknaald over deze omslag.
Zet de omslag terug op de L-naald en brei averecht.
(Dit is de 1ste van 3 averecht uit het
kantpatroon.)Herhaal vanaf * 1 keer en brei de toer af
in kantpatroon. Zet na 5 toeren nogmaals 2 kralen in
je werk, in dezelfde ‘ladders’ als de eerste twee
kralen.
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Je kunt zoveel kralen gebruiken als je wilt; plaats de kralen steeds
in dezelfde ladders, op regelmatige afstanden. Bijvoorbeeld in
iedere 6de toer. Ook je kralen vormen nu diagonale lijnen in je
Moebius.
De hangende punt aan je Beaded Moebius:
Wanneer je de helft van je streng garen gebruikt hebt verandert
het rondbreien in ‘heen en weer’ breien.
Het omkeerpunt in het kantpatr. komt meteen na:
2 recht samen breien; laat de nu zichtbare omslag uit de vorige
toer vallen en draai het werk om. Begin de teruggaande naald.
Brei in kantpatroon 2 voor de achterkant van je werk:
*2 averecht samen breien, 1 averecht, 3 recht, 1 omslag. Herhaal
vanaf *.
In de laatste steek van de teruggaande naald maak je een meerdering:Brei in de voor én achterste poot
van deze steek, draai het werk om. Opnieuw een meerdering in de eerste steek van de nieuwe naald. Een
toer in kantpatroon 1, eindigend met 2 recht samenbreien. Na een aantal naalden ‘heen en weer’ breien
wordt zichtbaar hoe er een snede ontstaat in je werk, de basis van je hangende punt. Je kunt je streng
Zitron Unisono helemaal opmaken. Kant in de laatste naald af in patroon. Gebruik het draad einde voor
het vastzetten van je bedel.
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