Banaan

door Juliet Bernard
Nodig
• 2 breinaalden met knop (3½mm)
• breigaren kleur bananenschil, banaan

Gebruikte steken en afkortingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zet 36 steken (st) op met kleur bananenschil
1-2: Boordsteek
3-8: Tricotsteek (6 nld)
Wissel kleur banaan
9-10: Tricotsteek (2 nld)
11: 4R, 2stRsbr - herhalen tot het eind van de naald (30st)
12-14: Tricotsteek (3 nld)
15: 3R, 2stRsbr - herhalen tot het eind van de naald (24st)
16-18: Tricotsteek (3 nld)
19: 2R, 2stRsbr - herhalen tot het eind van de naald (18st)
20: Averecht
21: 1R, 2stRsbr - herhalen tot het eind van de naald (12st)
22: Averecht
23: steeds 2stRsbr - herhalen tot het eind van de naald (6st)
Knip de draden af (lang genoeg voor het dichtnaaien)
en haal de draad door de overgebleven steken
• Naai het lapje dicht (het makkelijkst is om eerst de schil
te breien)
Schil (tricotsteek, alleen de naald recht is beschreven, de averecht
is zonder aanpassing)
De schillen (3x) worden aan de banaan gebreid.
De beschrijving is per schil. Als je de schillen tegelijk maakt heb je
dus 3 bolletjes garen nodig.

Let op
dat je de steken zo hebt dat je met recht kan beginnen.
• Neem per schil 12 steken op
• 1-6: Tricotsteek (6 nld)
• 7: 4R, 2stRsbr, 2stRsbr, 4R (10st)
• 9: 3R, 2stRsbr, 2stRsbr, 3R (8st)
• 11: 2R, 2stRsbr, 2stRsbr, 2R (6st)
• 13: 1R, 2stRsbr, 2stRsbr, 1R (4st)
• 15: 2stRsbr, 2stRsbr (2st)
• Nu afkanten tot 1 steek, draad erdoor en afhechten.

Gebruikte steken
en afkortingen
• Recht (R)
• Averecht (A)
• Tricotsteek (1 naald recht,
1 naald averecht)
• Boordsteek (1 steek recht,
1 steek averecht)
• Naalden (nld)
• 2 steken R samen breien
(2stRsbr)
• 4R betekent 4 steken recht
breien etc.

