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Benodigd materiaal
2 bollen Katia Baby Nature kleur 103 (mauvé)
1 bol Katia Baby Nature kleur 110 (middelgrijs)
Rondbreinaalden (of rechte breinaalden) 5 mm
Kabel 60 cm (voor rondbreinaalden)
Hulpnaald voor de kabel
Wolnaald

Gebruikte steken
Tricôtsteek: brei een naald rechts en brei de volgende naald 
averechts. 

Steekverhouding
In tricôtsteek met dubbele draad, breinaalden 5 mm: 20 steken 
x 20 naalden = 11 cm x 9 cm
De afmeting is verkregen ná het strijken van het proeflapje.
Gebruik grotere of kleinere breinaalden tot de afmeting van het 
proeflapje verkregen is. 

Afmeting
Voor een standaard omtrek van 54,5 cm: 90 cm x 15 cm

Uitvoerin 
Met Katia Baby Nature kleur 103 (mauvé), 26 steken opzetten 
met dubbele draad van dezelfde kleur.
Brei 16 cm in tricôtsteek. 
Eindigen met een naald averechts.
Vanaf dit moment zal de verkeerde kant van het werk de goede 
kant van het werk zijn. 

Brei de kabel: 
De draad Katia Baby Nature kleur 110 (middelgrijs) toevoegen 
voor het breien (met 3 draden), alléén over de 10 steken van 
de kabel. Brei de rest van het werk met de twee draden kleur 
mauvé. 

In de oneven naalden, de steken breien zoals deze voorkomen.

*2: Brei 5 steken rechts (mauvé), 10 steken averechts (mauvé-
grijs) en 11 steken rechts (mauvé).
4: Brei 5 steken averechts (mauvé), 10 steken rechts (mauvé-
grijs) en 11 steken averechts (mauvé).*
** herhaal 1 maal (= naalden 6-8)
10: Brei 5 steken rechts, 10 steken averechts en 11 steken rechts. 
12: Brei 5 steken averechts, zet 5 steken op de hulpnaald aan de 
voorkant van het werk, brei 5 steken rechts, zet de 5 steken van 
de hulpnaald op de linker breinaald en brei 5 steken rechts, brei 
11 steken averechts. 

Vanaf dit moment, het schema volgen en hierbij de gekruiste 
steken van de kabel afwisselen aan de voorkant en aan de 
achterkant. 

Kruising van de kabel:
[*2: Brei 5 steken rechts, 10 steke, averechts en 11 steken rechts. 
4: Brei 5 steken averechts, 10 steken rechts en 11 steken 
averechts. *
** herhaal 1 maal (= naalden 6-8)
10: Brei 5 steken rechts, 10 steken averechts en 11 steken rechts. 
12: Brei 5 steken averechts, zet 5 steken op de hulpnaald aan de 
voorkant van het werk, brei 5 steken rechts, zet de 5 steken van 
de hulpnaald op de linker breinaald en brei 5 steken rechts, brei 
11 steken averechts.]
[ ] herhaal 10 maal. 

Voor het beëindigen van de kabel: 
*2: Brei 5 steken rechts, 10 steken averechts en 11 steken rechts. 
4: Brei 5 steken averechts, 10 steken rechts en 11 steken 
averechts.*
** herhaal 2 maal  (= naalden 6-8-10-12)

Brei 16 cm in tricôtsteek, de steken afkanten, de draden 
wegwerken en strijken.

In elkaar zetten
Naai de delen vast door middel van een onzichtbare steek 
(zoals te zien op het figuur), ná het twee maal omwikkelen van 
de kruising bij het voorhoofd. 
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