Breihandleiding: ‘Brei mee voor India’
Benodigdheden:
• Materiaal: zoveel mogelijk wol (het liefst fijne wol), waarbij géén of zo min mogelijk synthetische
stoffen in verband met brandgevaar;
• Geen touwtjes of pompons; dit kan verwondingen veroorzaken;
• Kleur: alle kleuren behalve wit of ecru; deze kleuren worden geassocieerd met de rouw. Ook
zwart is niet erg gangbaar in India;
• 2 breipennen of één ronde breinaald dikte 3,5 tot 5.
Instructies:
Stap 1: 56 steken op de breinaald opzetten*
Stap 2: Vervolgens brei je om en om één naald recht* en één naald averecht* (= tricotsteek), totdat
het lapje dertien cm. is. Het randje rolt dan automatisch om. Of je breit om en om één steek recht
en één steek averecht (= boordsteek), totdat het lapje drie cm. lang is. Daarna nog tien cm.
tricotsteek breien. In beide gevallen wordt het lapje dus dertien cm. lang.
Om het mutsje een mutsje te laten worden, moeten er steeds minder steken ‘minderen’ op de
breinaald komen te zitten, totdat er nog maar acht steken over zijn. Hoe je dat doet, wordt uitgelegd
bij stap 3 t/m 5.
Stap 3: Je blijft om en om één naald recht en één naald averecht breien. Echter, bij de rechte naald
brei je (de eerste keer) na elke vijf steken in plaats van één lusje twee lusjes tegelijk (herhaal dit tot
het einde van de naald). Dan brei je weer een naald averecht. Bij de tweede rechte naald brei je na
elke vier steken twee lusjes tegelijk, dan weer een naald averecht, bij de derde rechte naald na elke
drie steken twee lusjes tegelijk enzovoorts. Dat doe je net zo lang, totdat je acht steken/lusjes
overhoudt op de breinaald.
Let op: alleen minderen op de rechte naald!
Stap 4: Als je nog maar acht steken overhebt, knip je de draad af van de bol wol. Hou ongeveer tien
cm. over om door de overgebleven lusjes te halen. Trek de draad stevig aan.
Stap 5: Naai nu de achternaad dicht en het mutsje is klaar!
*

uitleg over steken opzetten zie z.o.z.
uitleg over ‘recht’ breien zie z.o.z.
*
uitleg over ‘averecht’ breien zie z.o.z.
*
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Recht breien
De breinaald waarop de opzetsteken staan, houdt u in uw linkerhand. De werkdraad (waar de
kluwen aan zit) zit rechts. Ga als volgt te werk:
1 -steek van voren naar achteren in de eerste steek,
2 -sla de draad van onder naar boven om de punt van de rechternaald,
3 -haal de omgeslagen draad door de steek op de linkernaald en
4 -laat deze afglijden
1. Insteken

2. Omslaan

3. doorhalen

4. af laten glijden

Averecht breien
Houdt ook hier de breinaald waarop de opzetsteken staan in uw linkerhand. Ga als volgt te werk:
1 -de draad voor het werk houden en van rechts naar links insteken,
2 -sla de draad van voren naar achteren over de punt van de rechternaald,
3 -haal de omgeslagen draad voor de steek op de linkernaald en
4 -laat deze afglijden.
1. Insteken

2. Omslaan

3. doorhalen

4. af laten glijden

