Sappige Peer
door Juliet Bernard
Nodig

Gebruikte steken

• 2 breinaalden met knop (3½mm)
• 2 breinaalden zonder knop (3½mm) (optioneel)
• breigaren kleur peer, blaadje en steeltje

• Recht (R)
• Averecht (A)
• Tricotsteek (1 naald recht,
1 naald averecht)
• Boordsteek (1 steek recht,
1 steek averecht)

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

Zet 29 steken (st) op met kleur peer
1: 1R, 1A – tot het eind van de naald
2: 1A, 1R – tot het eind van de naald
3-12: Tricotsteek
13: 2R, 2 steken R samen - tot het eind van de naald (22 steken)
14-19: Tricotsteek
20: 1A, 2 steken A samen - tot het eind van de naald (15 steken)
21: 2 steken R samen (6x herhalen), 1R (8 steken)
Wissel naar de kleur voor het steeltje (en naalden zonder knop*)
22: 2 steken A samen (3x herhalen) (4 steken)
Brei nu 6 naalden een icord*
Knip de draden af (lang genoeg voor het dichtnaaien) en
haal de draad door de overgebleven steken
• Naai het lapje dicht
Blad (per naald beschreven - gebruikte steken recht (R)
en elke even naald is averecht (A))
• Zet 3 steken op
• 1: brei R, meerder in de 1e en 2e steek (5 steken)
• 3: brei R, meerder in de 2e en 3e steek (7 steken)
• 5: R
• 7: 1R, slipsteek, 1R, 2 steken R samen breien (5 steken)
• 9: slipsteek, 1R, 2 steken R samen breien (3 steken)
• 11: 3 steken R samen breien
• Knip de draad af (lang genoeg voor het vastnaaien) en haal
de draad door de overgebleven steek

Opmerking
• Patroon kan ook op naalden zonder knop worden rondgebreid.
• Niet bekend met een icord? Het steeltje (4 steken) kan ook
gewoon in tricotsteek worden gebreid – 6 naalden en later
worden dichtgenaaid.

