rokje

moeilijkheidsgraad:

DOE HET ZELF
brei een rokje uit 1900

Warm, warmer warmst. Dat was deze onderrok van rond 1900. Warm
door de wol, warmer door de lengte en warmst door het ribbelpatroon,
dat door het extra volume de lucht vasthield. Ook de kleur zou daarbij
helpen: van rood werd gedacht dat het extra gezond was.
Alleen de draagster wist dat ze zo’n mooie onderrok had, want
voor de buitenwereld was die verstopt onder een lange bovenrok.
Deze onderrok verdient het nu om gezien te worden: als zelfgebreide
rok, zo lang of kort als je wilt.
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lengte: zo lang als je zelf wilt

1/2 strook

wat heb je nodig?
Het rokje bestaat uit een heupstuk, een
strook en een tailleband met elastiek.
Het heupstuk is dwarsgebreid. De onderrok uit 1900 is rood met zwart, maar
het rokje kan in alle gewenste kleuren
gebreid worden.

hoe ga je te werk?
Brei een proeflap om het aantal steken
per centimeter te bepalen.

materiaal
Garen naar keuze, 300-400 gram, breinaalden passend bij het garen.

Breed ribbelpatroon:
Met rood:
Naald 1: recht, naald 2: averecht,
naald 3: recht, naald 4: averecht.

heupstuk
Zet met rood het aantal steken op voor
de hoogte van het heupstuk.

strook
Zigzagpatroon over 12 steken, + 2 kantsteken (extra steken om de rok in elkaar
te naaien)
Naald 1: met rood *1 recht, omslag,
4 recht, dubbele mindering ( = 1 steek
afhalen,
2 steken samenbreien, afgehaalde steek
over de samengebreide steek halen),
4 recht, 1 omslag. Van * af herhalen.
Naald 2: alle steken averecht breien.
Deze 2 naalden totaal 6 keer herhalen.
Brede ribbel breien met zwart.
Naald 13: recht, naald 14: recht.
Naald 15: averecht, naald 16: recht.
Opzetten met zwart: aantal steken =
12 x de helft van het aantal ribbels van
het heupstuk.
Bijvoorbeeld: bij 40 ribbels is het aantal
steken 12 x 20 = 240 steken, op een
lange rondbreinaald.
Brei eerst naald 13 t/m 16 van het
zigzagpatroon.
Daarna doorgaan met rood in zigzag
patroon.
Zigzagpatroon 3 x herhalen, of zo vaak
als je leuk vindt.

tailleband
Gebruik hiervoor de tricotsteek: 1 naald
recht, 1 naald averecht.
Langs een lange zijde van het heupstuk
met zwart het aantal steken opnemen
ter wijdte van de taille. 3 cm tricot
breien, dan 1 naald recht breien op de
averechte kant, dan weer 3 cm tricotsteek. Door de ribbel vouwt de tailleband gemakkelijk dubbel.
in elkaar zetten
Naai de korte kanten van het heupstuk
en de tailleband aan elkaar. Naai de
tailleband dubbel, maar laat een stukje
open om er breed elastiek door te kunnen doen.
Naai de strook met de opzetkant aan
het heupstuk, zodat de punten aansluiten op de ribbels: een punt is 2 ribbels
breed. Het kan zijn dat de rok uitrekt
in de lengte. Desnoods haal je aan de
onderkant een deel van de zigzagrand
uit en kant je opnieuw af.
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Met zwart:
Naald 5: recht, naald 6: recht, naald 7:
averecht, naald 8: recht.
Herhaling van 8 naalden, even aantal
keren herhalen tot de heupwijdte + 4 cm
is bereikt, licht uitgerekt.

