
Zo ga je te werk: kleur A: groen en kleur B: grijs 
zet een veelvoud op van 6 steken + 2 met kleur A/groen 
Ik zette 152 steken op en breide met naald 4½. 
 
Naald 1: brei alle steken averecht. 
Naald 2: overstappen op kleur B/grijs  
1 recht * 1 averecht afhalen, 4 recht, 1 averecht afhalen* herhaal van * tot * en eindig 
met 1 recht.  
Je hebt nu een naald met groepjes van twee afhaalde steken en vier recht gebreide 
steken.  
Naald 3: 1 averecht * 1 averecht afhalen, 4 averecht, 1 averecht afhalen*  herhaal va 
* tot * en eindig met één averecht.  
De afgehaalde steken heb je nu al twee toeren niet gebreid, dus die zullen een 
beetje uitrekken. 
Naald 4: overstappen op kleur A/groen. 
Herhaal naald 2.  
De afgehaalde steken heb je nu al drie toeren niet gebreid, dus het gaat een beetje 
trekken.  
Naald 5: deze naald brei je steken niet averecht, maar recht, zodat aan de voorkant 
ribbels in je breiwerk verschijnen.  
1 recht, draad naar je toe halen, * 1 steek averecht afhalen, draad weer naar 
achteren doen, 4 recht breien, draad naar je toe halen, 1 steek averecht afhalen* 
eindig met 1 recht.  
 
Nu ga je weer wisselen van kleur  en je gaat ook in het patroon ‘verspringen’. De 
steeds afgehaalde steken worden nu gebreid en twee andere steken ga je nu steeds 
afhalen.  
 
Naald 6: overstappen op kleur B/grijs. 
1 recht, * 2 recht, 2 averecht afhalen, 2 recht* herhaal van * tot * en eindig met 1 
recht.  
Naald 7: 1 averecht *2 averecht, 2 averecht afhalen, 2 averecht* herhaal van * tot * 
en eindig met 1 averecht. 
Naald 8: overstappen op kleur A/groen, herhaal naald 6.  
Naald 9: 1 recht, *2 recht, draad naar je toe halen, 2 averecht afhalen, draad weer 
naar achteren doen, 2 recht*, herhaal van * tot * en eindig met 1 recht.  
 
Nu heb je het hele patroon gebreid. 
Je herhaalt nu steeds de naalden 2 tot en met 9.  
 
De achterkant van deze steek ziet er niet mooi uit, het zijn alleen maar lussen en 
overhalingen.  
Ik had zes bollen, 3 grijs en 3 groen. Toen ik van beide kleuren anderhalve bol 
verbreid had breide ik na een 9e toer twee extra toeren recht met groen, waardoor er 
een doorlopende ribbel in je breiwerk verschijnt. Daarna wissel je de kleuren A en B 
om, waardoor een heel leuk effect ontstaat.  
Als het eerste deel net zo lang is als het tweede hecht je alle steken in één keer af.  
Dan vouw je hem dubbel, zet je eerst de boven- en onderkant aan elkaar en daarna 
naai je de zijkanten aan elkaar.  
 



 

 

 

 


