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Gebreid van Phildar Phil Cakes, kleur curaçao

♥♥♥
Dit patroon is het creatieve eigendom van Mooi van draad. Brei het alleen voor persoonlijk
gebruik. Verkoop het patroon of de gebreide col niet door.

Wat heb je nodig?
* 1 bol Phildar Phil Cakes (looplengte 382 meter)
* rondbreinaalden 5 mm van 80 cm
* wolnaald
* losse breinaald 5 mm
* steekmarkeerder (eventueel)
Maat
De col is 52 cm breed en 33 cm hoog.

Stekenverhouding
Een lapje van 10 x 10 cm gebreid in tricotsteek = 18 steken x 25 toeren.
Gebruik een rondbreinaald 5½ als je strak breit en een rondbreinaald 4½ als je erg
los breit.

Handig om te weten
Wil je de col van een ander garen in dezelfde dikte breien? Let dan op het aantal
benodigde meters. De looplengte vind je op de wikkel van het garen dat je gebruikt.

Zo maak je de col
Zet op de rondbreinaald 180 steken op. Brei in het rond. Geef het begin van de toer
eventueel aan met een steekmarkeerder.
toer 1-8 Brei 2 steken recht, 2 averecht (foto 1).
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toer 9-18 Brei alle steken recht.
toer 19-24 In deze toeren brei je de blokken voor de strikjes. Brei 10 steken recht,
10 averecht, 5x [20 recht, 10 averecht], 10 recht (foto 2).
toer 25-39 Brei alle steken recht.
toer 40-45 In deze toeren brei je de blokken voor de strikjes. Brei 5 steken
averecht, 20 recht, 5x [10 averecht, 20 recht], 5 averecht.

toer 46-60 Brei alle steken recht.
toer 61-66 In deze toeren brei je blokken voor de strikjes. Brei 10 steken recht, 10
averecht, 5x [20 recht, 10 averecht], 10 recht.
toer 67-76 Brei alle steken recht.
toer 77-83 Brei 2 steken recht, 2 averecht.
Brei in de volgende toer ook 2 steken recht, 2 averecht en kant in deze toer alle
steken in patroon af. Gebruik eventueel een losse breinaald 5 mm.

Zo borduur je de strikjes
Gebruik de wol van Phil Cakes. Borduur met de wolnaald in midden van elk averecht
gebreide blokje als volgt. Hecht een draad aan zonder knoopje in het uiteinde. Kom
met de naald, via de achterkant van het breiwerk, onderaan het averechte blokje
tussen de 5e en 6e steek omhoog (foto 3). Steek de naald over de averechte steken
aan de bovenkant tussen de 5e en 6e steek naar beneden (foto 4).
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Maak op deze manier 5 of 6 steken. Trek telkens de draad een beetje aan zodat er
een strikje ontstaat (foto 5). Maak aan de achterkant een knoopje met beide
uiteinden. Werk de draadjes aan de achterkant netjes weg (foto 6).
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