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Een mooi geschenk voor de geboorte van het nageslacht!
Om mee te spelen, slapen of knuffelen ...

Grootte: 76 cm x 64 cm
Verbr�ik: ca. 300 g
Breinaalden: 3,0 - 4,0
Reliëf�at�oon:

1e rij: rechte steken
2e rij: * 4 steken averecht, 2 steken recht, vanaf * herhalen, uiteinden met 4 steken averecht
3e rij: * 4 steken recht, 2 steken averecht, vanaf * herhalen, uiteinden met 4 steken recht
4e rij: averechte steken
5e rij: 1 steek recht, * 2 steken averecht, 4 steken recht, vanaf * herhalen, uiteinden met 2
steken averecht, 1 steek recht
6e rij: 1 steek averechts, *2 steken recht, 4 steken averecht, vanaf * herhalen, eindig met 2
steken recht, 1 steek averecht

Ribbelpat�oon:

Heen- en terugrij rechte steken

Knobbeltjes kantsteek:

Kantsteek aan het begin van de rij staan afhalen (draad achter de naald), aan het eind van de rij
recht breien.

Stekenproef:

(Reliëfpatroon): 24 st x 34 R = 10 cm x 10 cm

Inst��cties:

154 steken plus 2 kantsteken opzetten en 1,5 cm (= 5 rijen) ribbelpatroon breien, daarna verder
met de volgende indeling 73 cm (= 252 rijen) werken:
1 knobbeltjes kantsteek, 3 st ribbelpatroon, 148 steken reliëfpatroon, 3 st ribbelsteek, 1 knobbeltje kantsteek.
Daarna nog 1,5 cm (= 6 naalden) ribbelpatroon breien en daarna de steken zoals ze zich voordoen
afkanten.
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