
N° 103.504

©
 A

du
is

comKnutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigd materiaal:
windlicht geel ca. 50 g wol Dream
windlichtje gestreept, van elke kleur 50 g wol 
Dream

Benodigd gereedschap:
rondbreinaalden en breinaal-
den dikte 6,0 - 7,0

Gebreide windlichtjes

Instructies en foto‘s van de 
fi rma Max Gründl (c).
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Vazen en windlichtjes pimpen we op met breistulpen,  

zo worden ze tot een trendy decoratie object.

Grootte:
Windlicht in Ajourpatroon:
omtrek ca. 47,5 cm, hoogte ca. 14 cm
Windlichtje gestreept:
omtrek ca. 21 cm, hoogte ca. 6 cm en 7.5 cm

Verbruik:
Windlichtje in Ajourpatroon:
50 g wol Dream in geel
Windlichtje gestreept:
3 kleuren van elk 50 g, bijvoorbeeld geel, groen en petrol

Naalddikte:
Rondbreinaalden en breinaalden dikte 6,0 - 7,0

Patroon:
Ajourpatroon (stekenaantal deelbaar door 5 + 2 RM):
Volgens breipatroon werken, getekend zijn de heen- en terugrij, de 1e en 2e rij steeds herhalen.
Boordsteek:  heenrij 1 st. recht, 1 st. averecht afwisselend breien, terugrij: de st. breien, zoals 
ze verschijnen
Tricotsteek: recht in rondes: alleen rechte steken breien
Randsteken: bij het begin van de rij breien 1 st re van de naald halen, aan het eind re breien:

Stekenproef:
Ajourpatroon (licht uitgerekt gemeten): 14 st x 21 R = 10 cm x 10 cm
Tricotsteek: 15 st. x 22 Rd = 10 cm x 10 cm

Instructies:
Windlicht in ajourpatroon:  
Het windlichtje wordt open in heen- en terug rij gebreid.
65 st en 2 RM opzetten. 4 R in boordsteek, 20 R in Ajourpatroon en nogmaals 4 R in boordsteek 
gebreid.
Alle st. recht afkanten, daarbij de st. breien, zoals ze verschijnen. De naad plat sluiten en alle
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draden zorgvuldig afhechten.

Windlicht gestreept: 32 st. met een willekeurige kleur op de naalden opzetten ( 8 st. per naald), 
tot een ronde sluiten en 8 rondes in tricotsteek breien. De kleur wisselen en nogmaals 8 rondes 
in tricotsteek breien, daarna alle st recht afhechten. Op deze wijze voor het kleine windlichtje 
in totaal 2 tweekleurige “ringen” voor het grotere in totaal 3 tweekleurige “ringen” breien. De 
draden zorgvuldig afhechten en de ringen over de glazen stulpen, daarbij rolt de opzet en af-
kantrand op.

Afk or�ingen:
Kl. = kleur • Rd = Ronde(s) • R = rij(en) •st = steek • RM = randsteek • 

re = recht • afk = afkanten • herh. = herhalen • O = omslag

Breipatroon:

= 1 st re

= 1 st averecht

= 1 O

= 2 st. averecht samen breien

= 1 overhalen (1 st. zoals bij re breien afhalen,
1 st. re, afgehaalde st. erover trekken)

patroonserie




