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Bubble garen in rood
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Knutselidee

Eerst zet je 36 losse steken op. Brei nu 5 cm
in ribbelpatroon, dus de heen- en terugrij
worden steeds in rechte steken gebreid.
Gebruik nu het witte Bubble garen en brei
hiermee 2 cm rechte steken. Daarna volgen
nog eens 5 cm met het rode garen. Hierbij
moet je rekening houden, dat de kleurwissel
steeds aan dezelfde zijde begint, zodat er
een rechte kleurovergang ontstaat.
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Hecht alle draden af.

Bij de volgende stap wordt het deel aan
elkaar gehaakt, door het dubbel te vouwen.
Haak de delen alleen bij de rode randen met
vaste steken samen.
Neem nu bij de witte randen steeds 4 steken op en brei een ca. 16 cm lange band en
bij de tweede zijde een band van ca. 18 cm.
Vervolgens kun je afkanten en de draden
afhechten. Bind nu de twee witte banden tot
een strik.

 Kerstboom

Materiaal:  Bubble garen in rood

 Bubble garen in groen  5 breinaaldn nr. 4
 haaknaald nr. 4
 Bubble garen in wit
 stopnaald met groot gat

Werkwijze:


Er worden 32 steken opgezet, dus op elk van
de 4 naalden 8 steken.

Knutselidee



Nu wordt er in ronden gebreid:
1e ronde: Er worden averechte steken gebreid.







2e ronde: Er worden rechte steken gebreid.



6e ronde: Er worden rechte steken gebreid.



7e ronde: De laatste twee steken van de 2e en 4e naald worden rechts
samen gebreid.




8e ronde: Er worden rechte steken gebreid.



In de volgende ronde worden de eerste twee steken van de 1e en 3e naald
rechts overschreden samen gebreid en de laatste twee steken van de 2e en
4e naald rechts samen gebreid.




Nu wordt een ronde met rechte steken gebreid.



Nu kun je de ballen met rood garen op borduren en de opening van de boom
met vaste steken dichthaken.



Voor de ster of de punt haak je 3 losse steken. Ga over de laatste steek heen
en in de tweede losse steek een kettingsteek haken. Herhaal dit 4 keer - dit
levert de 5 punten van de ster op. Om een cirkel te krijgen, haak je een kettingsteek in de allereerste losse steek en trekt hier de draad door. Tot slot de
ster aan de bovenkant van de boom naaien.

3e ronde: Er worden averechte steken gebreid.
Vanaf nu worden alleen nog rechte steken gebreid.
4e ronde: Er worden rechte steken gebreid.
5e ronde: Brei de eerste twee steken van de 1e en 3e naald recht samen
breien, dat betekent 1e steek afhalen, 2e steek breien en de 13 steek over de
2e steek halen.

9e ronde: Herhaal de 5de tot 8ste toer tot er op elke naald 3 steken over zijn.

Brei steeds 2 steken samen tot er nog maar 2 steken over zijn. Trek nu de
draad door de 2 steken en hecht hem af.
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