vaasje

moeilijkheidsgraad:

DOE HET ZELF
brei een vaasje

Breien is een nuttig handwerk. Maar met breien kan je elke vorm
maken die je wilt, ook nutteloze dingen, zoals dit ‘vaasje’ met een tuit.
Brei zomaar iets geks en verzin zelf een vorm.

wat heb je nodig?
4 sokkenbreinaalden of een rondbreinaald (het breiwerk moet stevig worden,
dus neem liever iets te dunne dan te
dikke breinaalden).
Een bol dik breigaren, of zelfgemaakt
garen, geknipt van vuilniszakken of
plastic tasjes.
Dikke naald met groot oog, of een haaknaald om de draden weg te werken
hoe ga je te werk?
Brei het vaasje op 4 naalden in tricotsteek (dus brei alles recht), van beneden
naar boven.
Vlak voor de hals draaien we het
binnenstebuiten, zodat de averechte
kant buiten is.
12 steken opzetten op 3 naalden,
met de 4de naald gaan breien. 1 toer
is 3 naalden breien, dan ben je weer bij
het begin van de volgende toer.
Vanaf de 2de toer in elke naald 1 steek
meerderen tot er 12 steken op elke
naald staan (36 steken).
Brei 12 toeren recht.
Dan verdeeld over de volgende toer,
5 steken minderen, *5 steken breien,
2 steken samenbreien. Herhalen vanaf *.
1 toer recht overbreien.
Nog drie keer 5 steken minderen, doorbreien tot er 16 steken over zijn.
Het vaasje moet een beetje scheef
worden.
Daarom heen en terug verkorte toeren breien over 2/3 van de steken: 2
naalden recht, de laatste steek afhalen,
omdraaien, 2 naalden averecht.
In deze verkorte heengaande en de
teruggaande toer in elke naald 1 steek
minderen. Dan staan er nog 12 steken
op de naalden.

Het breiwerk binnenstebuiten keren zodat de averechte kant voor is. Doorbreien in recht (je breit aan de binnenkant
van het ‘vaasje’) en 12 toeren breien.
Losjes afkanten: weer aan de buitenkant:
Knip de draad niet te kort af en slinger
deze door alle steken aan de bovenkant
als afwerking.
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