Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk Tijdsbesteding:

ca. 1 uur
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Materiaal:
 wolresten
 2 breinaalden
 naainaald

 kleerhanger
 decoratie

Werkwijze:
Voor beginnerde beiers/-sters: in deze handleiding wordt het breien slechts
kort uitgelegd. Een stap-voor-stap handleiding is te vinden in onze video.

Knutselidee



Wikkel de wol in het begin tot ongeveer 2 naaldlengtes af. Neem de draad, wikkel hem om de
linkerhand, zoals aangegeven op de afbeelding,
en zet met beide naalden 8 steken op.



Trek voorzichtig één naald uit de steken en
draai het werkstuk. De draad van het opzetten moet nu aan de rechterkant zijn.
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Brei nu de eerste steek (randsteek) vanaf de achterkant (gekruist) als een rechte steek. Brei de andere 6 steken weer recht, alleen de laatste steek wordt niet
gebreid, echter hier leg je de draad op de naald en laat hem afglijden.



Na elke rij, die je gebreid hebt, moet je het werk omkeren.



Je breidt rij voor rij verder, tot de strook de juiste lengte heeft. Om er zeker
van te zijn dat het breiwerk daarna niet te kort of te lang is, plaats je de hanger
steeds weer op de strook en meet je de lengte na.



Als de lengte overeenkomt met de hanger, moeten de steken van de naald
worden afgekant. Hiervoor brei je de 1e steek gekruist af, de 2e brei je recht
af, til beide terug op de rechternaald en brei ze samen nogmaals recht af. Deze
methode wordt elastisch afkanten genoemd en voorkomt dat de steken aan
het einde samentrekken.



Als er geen steken meer op de naald zitten, moeten alle draden nog overeenkomstig afgehecht worden.



Nu komt de hanger om de hoek kijken. Je vouwt de gebreide strook precies in
het midden samen en steekt op dit punt de kleerhanger in. Leg nu het breisel
om de houten hanger, en zet deze met spelden vast en naai de twee zijden met
wol samen.



De kleerhanger kan nu nog naar wensen worden versierd. Wij waren helemaal
in de greep van de breikoorts en hebben ons kunstwerk versierd met een gebreid hart gevuld met geurige lavendelbloemen.
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