Kersen

door Val Pierce
Nodig
• 2 breinaalden met knop (3½mm)
• vulmateriaal of witte watten
• breigaren kleur muts, kers, blaadjes

Patroon beschrijving (per naald beschreven)
•
•
•
•
•
•
•

Zet 28 steken op en brei 2 naalden recht
Ga verder in tricotsteek (14 naalden)
Minder door steeds 2 steken samen te breien (14 steken)
Brei een naald averecht
Minder door steeds 2 steken samen te breien (7 steken)
Brei een naald averecht
Knip de draad af (lang genoeg voor het dichtnaaien) en haal
de draad door de overgebleven steken
• Naai het lapje dicht
Kers (Tricotsteek – elke oneven naald averecht,
elke even naald recht breien)
• 1: Zet 4 steken op en brei averecht
• 2: Brei recht, meerder in elke steek (8 steken)
• 4: Meerder in elke steek (16 steken)
• 6: Recht (16 steken)
• 8: Brei steeds 2 steken samen (8 steken)
• 10: Brei steeds 2 steken samen (4 steken)
• 11: Averecht
• Knip de draad af (lang genoeg voor het dichtnaaien) en haal
de draad door de overgebleven steken
• Naai het lapje dicht en vul tijdens het dichtnaaien
• Maak nog een kers

Gebruikte steken
en afkortingen
• Recht (R)
• Averecht (A)
• Tricotsteek (1 naald recht,
1 naald averecht)
• Voorbeeld: 2R betekent brei
2 steken recht etc.

Kersen

door Val Pierce (vervolg)
Blad (maak er twee)
• 1: Zet 2 steken op en brei recht
• 2: Brei recht, meerder in de 1e steek (3 steken)
• 3: 1R, 1A, 1R
• 4: R - meerder in de 1e en 2e steek (5 steken)
• 5: 2R, 1A, 2R
• 6: R - meerder in de 2e en 4e steek (7 steken)
• 7: 3R, 1A, 3R
• 8: R
• 9: 3R, 1A, 3R
• 10: 1R, 2R samen breien, 1R, 2R samen breien, 1R (5 steken)
• 11: 2R, 1A, 2R
• 12: 2R samen breien, 1R, 2R samen breien (3 steken)
• 13: 1R, 1A, 1R
• 14: Brei de laatste 3 steken samen en hecht af.
• Haak een ketting van losse, bevestig aan ieder eind een
kers en vouw dubbel. Bevestig de kersen en de blaadjes
op het mutsje.

Opmerking
• Patroon kan ook op naalden zonder knop worden
rondgebreid.

