STRANDSETJE “HAWAY”
RAFIA en BEDRUKT IBIZA GAREN
MATERIAAL
ADRIAFIL GARENS
TOP
100 gr. Rafia garen kleur oranje nr. 69. Breinld. nr. 5. Haaknld. nr. 4.00. Maasnaald
MAAT: 42 (40-44)

NL: 36(34-38)

GEBRUIKTE STEKEN
Rechte tricot
Ribbelsteek
ste
Ribbelsteek met knoopsgaten (op een veelvoud van 9 st.): 1 en 2e nld.: recht breien 3e nld.: * 1 st. met
knoopsgat (= brei de 1ste st. recht zonder de steek van de nld. af te laten glijden, haal de draad naar voren,
draai de draad om de duim van de linkerhand om zo een ringetje te vormen, breng hem naar achteren en
brei nogmaals dezelfde steek maar nu verdraaid rechts (naald achter insteken) ; 1 omslag en de 2 zojuist
ste
gebreide steken over de omslag halen), 8 st. r.*, herhaal van* tot *. 4e nld.: recht 5e nld.: herhaal vanaf 1
nld.
Kettingsteek
PROEFLAPJE
Een vierkantje van 10 x 10 cm in rechte tricotsteek met nld. nr. 5 = 16 st. e 20 nld.
WERKWIJZE
Het topje wordt vanaf de bovenkant gebreid. Boord: 9 st. opzetten met nld. nr. 5 en 36 cm ribbelsteek met
knoopsgaten breien, daarna nog eens 36 cm ribbelsteek. Afkanten. Rug: voor de linkerkant 19 st. opnemen
langs de linker zijkant van het boord, verdeeld over de laatste 34 nld.; rechte tricotsteek breien; minder op 1
e
st. uit de rechter zijkant 2 x1 st. in elke 8 nld. (2 st. r. samen breien.). Meerder na 13 cm vanaf het boord, op
e
1 st. uit de rechter zijkant 7 x 1 st. in elke 4 nld. (2 x dezelfde st. breien.). Bij een hoogte van 26 cm gemeten
van het boord de st. laten wachten. Voor de rechterkant van de rug aan de linker zijkant van het boord eerst
20 nld. overslaan na het zojuist gebreide deel; vervolgens 19 st. opnemen verdeeld over de volgende 34
nld.; breien als de linkerkant in spiegelbeeld; (minderingen uitvoeren door 1 gepasseerde st. over de
volgende gebreide st. te halen) Zet de twee delen samen op één naald, eerst de st. van de linkerkant daarna
die van de rechterkant. Meerder aan weerszijden op 14 st. van de buitenkant 1 st., na 4 nld. 1 st. Meerder na
nog eens 4 nld. 6 st. regelmatig over de nld. verdeeld. Bij een hoogte van 8 cm. vanaf het samenbreien van
de 2 delen alle st. afkanten.
Voorpand: neem 62 st. op langs het vrij gebleven deel van het boord en brei r. tricot. Minder aan
e
weerszijden op 1 st. van de buitenkant 3 x 1 st. in elke 8 nld. (aan de rechterkant 2 st. r. samenbreien; aan
de linkerkant 1 gepasseerde st. over de volgende gebreide st. halen). Meerder na 13 cm vanaf het boord
e
aan weerszijden op 1 st. van de buitenkant 2 x 1 st. in elke 6 nld. (2 x dezelfde st. breien.) Bij een hoogte
van 34 cm vanaf het boord alle steken afkanten.
AFWERKING
Naai de rechter zijnaad dicht. Haak een
ketting van 150 cm en verbind hiermee de
twee delen aan de linker zijkant door,
beginnend aan de onderkant, in te steken
op 2 st. van de buitenkant en kruiselings
steeds 2 nld. naar boven te werken tot aan
het boord. Aantrekken en vastknopen. Voor
de opening aan de achterzijde met naald
en driedubbel garen de twee helften met
elkaar verbinden met steeds groter
wordende rijgsteken. De grote steken
steeds met een klein steekje van de

TOPJE

binnen- naar de buitenkant vastzetten alvorens over te steken met de volgende grote steek.

BENODIGD MATERIAAL - PAREO
300 gr. bedrukt Ibiza garen kleur nr. 30 dubbel te gebruiken; restje Rafia garen kleur oranje. nr. 69 dubbel
te gebruiken.
breinld. nr. 9. Haaknld. nr. 6.
PAREO
Maasnaald
MAAT: 40 (42-44)

NL: 34 (36-38)

GEBRUIKTE STEKEN
Ribbelsteek

Vaste
PROEFLAPJE
Een vierkantje van 10 x 10 cm in ribbelsteek met nld.
nr. 9 en dubbel Ibiza garen = 9 st. en 15 nld.
WERKWIJZE
De pareo wordt aan één stuk gebreid. Met nld. nr. 9
en dubbel lbiza garen 78 (83-88) st. opzetten en
e
ribbelsteek breien. Om vorm te geven aan de pareo, in elke 12 nld. 3 x 1 st. minderen aan weerszijden van
de 2 middelste steken en aan de buitenkanten (= in totaal 12 minderingen). Bij een totale hoogte van 31 (3437) cm. de overgebleven steken afkanten.
AFWERKING
Voor het ceintuurtje, een ketting van 75 cm haken met dubbel Rafia garen, doorgaan met V. langs de
bovenkant van de pareo en ten slotte weer een ketting van 75 cm haken. Draad afbreken en afhechten; De
uiteinden van de ceintuur aan elkaar vastknopen.

BENODIGD MATERIAAL –TAS met hard kunststof handvat
50 gr. bedrukt Ibiza garen kleur nr. 30, 50 gr. Rafia garen kleur oranje nr. 69. Breinld. nr. 11. Haaknld. nr. 8.
1 bruin bakelieten handvat met een opening van 23 cm. Maasnaald.
GROOTTE TAS: 30 X 32 cm.
GEBRUIKTE STEKEN
Fantasiesteek (op een even aantal steken):
1° nld.: 1 st. r., * 1 omslag, 2 st. r., de omslag over de 2 r. steken halen *, herh. van *
tot *, 1 st. r.
2° nld. en even nld.: averecht breien
ste
3° nld. herhaal vanaf 1 nld.
Vaste (V)
Kreeftensteek: als Vaste maar van links naar rechts haken
PROEFLAPJE
Een vierkantje van 10 x 10 cm met nld. nr. 11 en de twee garens samen in
fantasiesteek = 10 st. e 10 nld.

TAS

WERKWIJZE
De tas bestaat uit twee gelijke delen. Voor het eerste deel met nld. nr. 11 en de twee garens samen 30 st.
opzetten en fantasiesteek breien. Bij een totale hoogte van 26 cm om vorm te geven aan de bovenkant de
14 middelste st. afkanten en de twee delen afzonderlijk verder breien. Aan de binnenzijden nog 3 x 1 st.
e
afkanten in elke 2 nld. Tegelijkertijd, bij een tot. hoogte van 28 cm, aan de zijkanten 2 x 1 st. minderen in
e
elke 2 nld. De overgebleven st. afkanten. Het tweede deel op dezelfde wijze breien.
AFWERKING
Naai de zijnaden en de onderkant dicht. Met de haaknaald en de twee garens samen de zijkanten en de
bovenkant afwerken met een toer V. heen en een t. kreeftensteek terug. Handvaten bevestigen.

