moeilijkheidsgraad:

de hunger games-col

DOE HET ZELF
brei de hunger games-col

Katniss Everdeen, de onverschrokken hoofdfiguur van de populaire
‘Hunger Games’-films, draagt bij het jagen een warme col. De col is
asymmetrisch, dat is praktischer bij het boogschieten. Niet alleen de
serie werd ongekend populair, ook de col kreeg vele fans. Er zijn vele
varianten van in omloop, waaronder deze.
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wat heb je nodig?
800 gram dikke wol, gebreid met
dubbele draad, bijvoorbeeld Bulky Lopi.
Breinaalden 25 mm, 17 mm en 12 mm.
Haaknaald 9.

C

onderdelen
De col bestaat uit 4 onderdelen:
A rechthoekige col
B asymmetrisch pand links
C verbindingsdriehoek voor
D stevige verbindingsrand en halsring

A
Zet 100 steken op met naalden 25 en
een dubbele draad en brei 4 naalden in
visgraatsteek. Ga verder met naalden
17 en brei nogmaals 4 naalden. Kant
daarna alle steken af.
B
Zet 45 steken op met naalden 25 en een
dubbele draad.
Naald 1: brei 2 steken samen, *visgraatsteek tot laatste 2 steken, 2
samen.
Naald 2 (averechte kant): visgraatsteek.
Herhaal naald 1 en 2.
Ga verder met naalden 17 en brei 2 naalden, ga verder met naalden 12 en brei 2
naalden. Kant daarna alle steken af.

D
De koorden moeten worden gevingerbreid. Kijk op YouTube voor een
instructiefilmpje.
Maak drie koorden, maak hiervan een
vlecht met een lengte van 80 cm en
verbind die tot een cirkel, haak deze
om, zodat de vlecht bedekt is. Dit is de
halsring.
Maak 6 koorden, maak hiervan twee
vlechten ter lengte van de strakste
lange kant van col A. Wikkel deze om in
8-vorm en haak dit vast tot een dubbel
koord. Naai deze aan col A aan bovengenoemde kant.
samenstellen
Speld de delen aan elkaar volgens
schema. De letters a, b, c etc. geven
ongeveer aan op welke plek de delen
aan elkaar genaaid moeten worden.
Pas dit aan aan je eigen lichaam. Punt
c is middenachter, in de nek is onder de
halsring een driehoek open. Naai alles
aan elkaar.

C
Zet 3 steken op op naalden 12.
Naald 1: 1 meerderen, 1 meerderen, 1
recht.
Naald 2: visgraatsteek averechte kant
Naald 3: visgraatsteek tot laatste 3 steken, 1 meerderen, 1 meerderen, 1 recht.
Naald 4: visgraatsteek averechte kant
Naald 1-4 5x herhalen, Kant daarna alle
steken af.
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hoe ga je te werk?
Visgraatsteek voor A, B en C.
Naald1: *2 steek recht samenbreien,
achter insteken, laat alleen de 1ste
steek van de linkernaald vallen, herhaal
vanaf *, (je breit de tweede steek dus
twee keer), brei de laatste steek recht.
Naald 2 (averechte kant): *2 steken
averecht samenbreien, laat alleen de
eerste steek van de linkernaald vallen*,
herhalen vanaf *, brei de laatste steek
averecht. Herhaal deze twee naalden.
Meerderen: brei 2 steken uit 1 steek
door eerst 1 steek in de voorste lus te
maken, niet af laten glijden, daarna 1
steek in de achterste lus.

