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Breien op een andere manier. Deze dolkomische slang
wordt met de vingers gebreid, helemaal zonder naalden.
Zo wordt
de slang gemaakt:
Zo
wordt
de slang gemaakt:

1
2

Maak een kettingsteek en hang deze aan de duim. Vervolgens de draad van de wijsvinger naar de pink en weer
terug omwikkelen.

Vervolgens de draad eenmaal rond de gehele hand wikkelen en voor de lussen leggen.

3
4

Nu de lus op de wijsvinger over de draad en de
vinger trekken (zoals bij punniken).

Herhaal deze stap met alle vingers, daarna de draad opnieuw om
de hele hand leggen en opnieuw beginnen.

5

Zo ontstaat op de rug van zijn hand een lange
slang. De lengte moet ongeveer 1,30 m bedragen.
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6

Voor het wisselen van kleur bij het hoofd van de slang, gewoon een
grijze draad om de hand leggen en nog ca. 30 cm. verder breien.

Afkanten:

7
8

Rijg de draad van binnen naar buiten (zie afbeelding)
door de lus en trek deze van je vinger. Herhaal deze
stap bij alle vingers.

Vul een zijde kous (pantykous) met vulwatten. Niet te dik,
anders wordt het lastig om de slang over de gevulde panty
te trekken – liever later nog wat watten bijvullen.

9
10

Trek nu de slang over de gestopte kous.

Het einde van de slang dichtnaaien en de tong op het
hoofd naaien.

11

Tenslotte nog de ogen oplijmen en de houten
kralen opnaaien.
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