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ERIKA KNIGHT
DECONSTRUCTED SWEATER
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Geniet van het slow knitting met Erika Knight
en haar exclusief ontwerp voor Katia Nomada

rika Knight is een bekende ontwerpster van
mode voor het breien en haken, met meer
dan 25 boeken die gepubliceerd zijn over de
gehele wereld. Met een filosofie die gebaseerd
is op de eenvoud, heeft Erika een unieke
interpretatie van de kunst van het breien: haar
taak is het vereenvoudigen en haar visie en passie
voor het breien en haken te delen door middel
van aantrekkelijke en toegankelijke projecten, met
als doel ons te inspireren om te experimenteren,
maar vooral om ons te laten genieten van de
creatie door middel van slow knitting.

C

het eindresultaat, daarom is het gebruik van de
best mogelijke materialen heel belangrijk. Voor
Erika “is het een eer om de mogelijkheid te
hebben om samen te werken met Katia voor
het creëren van een uniek ontwerp met Katia
Nomada: 100% Wol die de wijsheid van een
eeuwenoude ambacht terugbrengt en die de
duurzame werkwijzen promoot voor het breien
van slow clothes: langzame, duurzame en
bewuste kledingstukken “.
Wij nodigen je uit om de kunst van het breien en
het haken te ontdekken vanaf de eenvoud en
de schoonheid met de creatieve manieren van
deze uitzonderlijke ontwerpster.

Wanneer je je tijd besteed om iets met de hand
te maken, betreft het zowel het proces als ook
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Één enkele maat
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KATIA NOMADA
Kl. zwart 61: 3 bollen
Kl. écru 60: 3 bollen
Breinaalden
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Ronde breinaalden
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Gebruikte steken
R. tric.st. [►VIDEO]
Boordsteek 1x1 [►VIDEO]
Verdraaide steek rechts of averechts [►VIDEO]
Grafting [►VIDEO]
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Nr. 10 met een kabel van 60 cm
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Gebruikte steken
Boordsteek 1x1 met ronde breinaalden:
1e naald: *1 st. r., 1 st. av. *, herhaal van * tot *.
2e naald en alle volgende naalden:breien zoals de 1e
naald.
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In r. tric.st., breinaalden nr. 10
10x10 cm = 9 st. en 13 naalden.
[►VIDEO]
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Met kl. zwart en breinaalden nr. 10, 14
st. opz. Brei r. tric.st. Brei 2 naalden,
hierna verderbreien en meerder aan beide
kanten bij het begin van elke naald: 12
maal 3 st. Er zijn hierna: 86 st.
Bij 18 cm totale lengte, minderen op de
volgende manier: (aan de goede kant v.h.
werk): 2 st. r., 2 st. samen r. breien, 23 st. r.,
2 st. samen r. breien, 28 st. r. (deze st. zijn
de midd. 28 st.), 2 st. samen r. breien, 23
st. r., 2 st. samen r. breien, 2 st. r. = 82 st.
Verderbreien en minder aan beide kanten,
op 2 st. vanaf elke kant en aan beide
kanten v.d. midd. 28 st. op de volgende
manier: Minderingen aan beide kanten, op
2 st. vanaf elke kant, in elke 3e naald: 9
maal 1 st.
LET WEL maak de minderingen in de
naalden aan de goede kant v.h. werk door
2 st. samen r. breien en in de naalden aan
de verkeerde kant v.h. werk door 2 st.
samen av. te breien.

st. r., 2 st. samen r. breien, 28 st. r., 2 st.
samen verdraaid rechts breien, 2 st. r. =
34 st.
Hals: Bij 19 cm lengte, meten vanaf het
begin v.d. mouwinzetten, in een naald
aan de goede kant v.h. werk, de midd.
10 st. laten wachten op een hulpnaald
en hierna elk deel apart verderbreien.
Aan de halskant 1 maal 3 st. afk.
Schouder: Bij 1,5 cm lengte, meten
vanaf het begin v.d. hals, de resterende
9 st. laten wachten.
Brei het andere deel idem, maar in
spiegelbeeld..
LET WEL: er zijn hierna 9 wachtende
st. voor elke schouder en de wachtende
10 midd. st. v.d. hals
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Tegelijkertijd: Minderingen vóór en ná de
midd. 28 st.: in elke naald aan de goede
kant v.h. werk: 12 maal 1 st.
LET WEL maak de mindering op het
rechter uiteinde door 2 st. samen verdraaid
rechts te breien en op het linker uiteinde
door 2 st. samen r. te breien.
Er zijn hierna: 40 st.

VOORPAND
Met kl. écru en breinaalden nr. 10, 12
st. opz. Brei r. tric.st.
Brei 2 naalden en hierna verderbreien,
meerder aan beide kanten, op 2 st. vanaf
elke kant, in elke 3e naald: 14 maal 1 st.
LET WEL: maak de meerderingen in
de horizontale draad die tussen de reeds
gebreide st. en de volgende te breien st.
valt en brei 1 st. verdraaid rechts. Er zijn
hierna: 40 st.

Mouwinzetten: Bij 35 cm totale lengte,
meten vanaf het midden v.h. werk,
minder aan beide kanten, op 2 st. vanaf
elke kant, in de volgende 3 naalden zoals onderstaand
beschreven:
1e naald: (aan de goede kant v.h. werk): brei
2 st. r., 2 st. samen r. breien, 32 st. r., 2 st. samen
verdraaid rechts breien, 2 st. r. = 38 st.
2e naald: (aan de verkeerde kant v.h. werk):
brei 2 st. av., 2 st. samen verdraaid averechts breien,
30 st. av., 2 st. samen av. breien, 2 st. av. = 36 st.
3e naald: (aan de goede kant v.h. werk): brei
2 st. r., 2 st. samen r. breien, 28 st. r., 2 st. samen
verdraaid rechts breien, 2 st. r. = 34 st.

Mouwinzetten: Bij 46 cm totale lengte, meten vanaf
het midden v.h. werk, minder aan beide kanten, op
2 st. vanaf elke kant, in de volgende 3 naalden zoals
onderstaand beschreven:
1e naald: (aan de goede kant v.h. werk): brei
2 st. r., 2 st. samen r. breien, 32 st. r., 2 st. samen
verdraaid rechts breien, 2 st. r. = 38 st.
2e naald: (aan de verkeerde kant v.h. werk):
brei 2 st. av., 2 st. samen verdraaid averechts breien,
30 st. av., 2 st. samen av. breien, 2 st. r. = 36 st.
3e naald: (aan de goede kant v.h. werk): brei 2
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Brei de naald aan de verkeerde kant v.h. werk en
hierna verdergaan met het afk. aan beide kanten bij
het begin van elke naald: 3 maal 2 st.
Brei 2 naalden meer en hierna de resterende 9 st. afk.
Brei de andere mouw idem.
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Afwerking v.d. onderkant v.h. rugpand:
Met breinaalden nr. 10 en kl. zwart, over de ronde
vorm v.d. onderkant v.h. rugpand, 86 st. opnemen.
Brei boordsteek 1x1.
Bij 9 cm totale lengte, alle st. afk.
Sluit de schoudernaden d.m.v. grafting.
Kraag: met de ronde breinaalden nr. 10 en kl.
zwart, beginnend bij de linker schoudernaad, over de
linkerhals 6 st. opnemen, de 8 st. v.d. hals
v.h. voorpand opnemen, over de rechterhals 6 st.
opnemen, over de rechterhals v.h. rugpand 4 st.
opnemen, de wachtende 10 st. v.d. hals v.h. rugpand
opnemen en 4 st. over de linkerhals v.h. rugpand
opnemen. Er zijn hierna: 38 st.
Brei 4 naalden boordsteek 1x1 en hierna alle st. afk.
Bevestig de mouwen = met het midden v.d.
bovenkant v.d. mouw aan de schoudernaad en de
uiteinden v.d. bovenkant v.d. mouw aan het begin v.d.
mouwinzetten v.h. rugpand en voorpand. Vastnaaien.
Sluit de naden v.d. zijkanten d.m.v. platte kantsteek
(zie blz. basisst.), de naad v.d. zijkanten valt naar de
voorkant (zie GRAFIEK A).
Strijk over de gevormde naden.
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Bij 8 cm lengte, meten vanaf het begin v.d.
mouwinzetten, de kleur wisselen voor kl. zwart.
Hals: Bij 6 cm lengte, meten vanaf de kleurwisseling,
in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd. 8
st. laten wachten op een hulpnaald en hierna elk deel
apart verderbreien. Minder aan de halskant, op 2 st.
vanaf de kant, in elke naald: 3 maal 1 st. door aan de
goede kant v.h. werk 2 st. verdraaid rechts te breien
en aan de verkeerde kant v.h. werk 2 st. verdraaid
averechts te breien.
Schouder: Bij 6,5 cm lengte, meten vanaf het begin
v.d. hals, de resterende 9 st. laten wachten.
Brei het andere deel idem, maar in spiegelbeeld, brei
2 st. samen r. in de naalden aan de goede kant v.h.
werk en brei 2 st. samen av. in de naalden aan de
verkeerde kant v.h. werk.
LET WEL: er zijn hierna 9 wachtende st. voor elke
schouder en de wachtende midd. 8 st.
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Met kl. zwart en breinaalden nr. 10, 21 st. opz.
Brei boordsteek 1x1.
Bij 12 cm totale lengte, de kleur wisselen voor kl.
écru en verderbreien in r. tric.st.
Brei 4 naalden, hierna verderbreien en meerder aan
beide kanten, op 2 st. vanaf elke kant, in elke 10e
naald: 4 maal 1 st.
LET WEL: maak de meerderingen in de horizontale
draad die tussen de reeds gebreide st. en de
volgende te breien st. valt en brei 1 st. verdraaid
rechts. Er zijn hierna: 29 st.

GRAFIEK A

Kop v.d. mouw: Bij 50 cm totale lengte, minder
aan beide kanten, op 2 st. vanaf elke kant ,in de
volgende 3 naalden: 3 maal 1 st. .
LET WEL: maak de minderingen op de volgende
manier: in de naalden aan de goede kant v.h. werk 2
st. samen r. breien en in de naalden aan de verkeerde
kant v.h. werk 2 st. samen verdraaid averechts breien.
Er zijn hierna: 23 st.
Brei de naald aan de verkeerde kant v.h. werk en
in de volgende naald aan de goede kant v.h. werk,
minder aan beide kanten, op 2 st. vanaf elke kant: 1
maal 1 st. Er zijn hierna: 21 st.
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