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TIJDSCHRIFT BABY nr. 92 
LENTE / ZOMER 

 
 

Correctie Model 16 
 

 
 
UITVOERING 
Opmerking: de deken bestaat uit 64 vierkanten die allemaal op dezelfde manier 
gebreid worden, in 8 lijnen van 8 vierkanten voor elke lijn (zie grafiek A).  
1e lijn: elke keer wanneer een vierkant beëindigd is, x steken opnemen over de 
zijkant van ditzelfde vierkant en x st. toevoegen tot er opnieuw 51 st. zijn en brei 
hierna het volgende vierkant, beginnend met het 1e vierkant op de volgende manier:  
Vierkant 1: Met kl. roze, 51 st. opz. en brei streepsteek, minder hierbij in elke naald 
aan de goede kant v.h. werk op de volgende manier:  
3e naald: Brei 24 st., 3 st. samen r. breien, brei 24 st. = 49 st.  
5e naald: Brei 23 st., 3 st. samen r. breien, brei 23 st. = 47 st. 
7e naald: Brei 22 st., 3 st. samen r. breien, brei 22 st. = 45 st. 
9e naald: Brei 21 st., 3 st. samen r. breien, brei 21 st. = 43 st. 
Verdergaan met minderen op dezelfde manier over de centrale 3 st. tot er slechts 1 
st. over is en deze st. laten wachten. Er hierbij rekening mee houden dat er elke keer 
1 st. minder zal zijn aan elke kant.  
Vierkant 2: Met kl. roze, 25 st. opz., 1 st. opnemen bij de hoek en 25 st. opnemen 
over de zone A van vierkant 1 en 25 st. toevoegen op de naald, er zijn hierna 51 st. 
Breien op dezelfde manier als vierkant 1.  
Vierkant 3 tot en met vierkant 8: Breien op dezelfde manier als vierkant 2.  
2e lijn:  
Vierkant 9: Met kl. roze, op de andere naald 25 st. toevoegen, de st. opnemen die 
over is van vierkant 8 en 25 st. opnemen over de zone B van vierkant 8. Er zijn 
hierna 51 st. Breien op dezelfde manier als de andere vierkanten tot er slechts 1 st. 
over is.  
Vierkant 10: Met kl. roze, 25 st. opnemen over de zone C van vierkant 9, de 
wachtende st. v.d. hoek opnemen en 25 st. opnemen over de zone D van vierkant 
7. Er zijn hierna 51 st. Breien op dezelfde manier als de andere vierkanten tot er 
slechts 1 st. over is.  
Vierkant 11 tot en met vierkant 16: Breien op dezelfde manier als vierkant 10.  
3e lijn:  
Vierkant 17: Met kl. roze, op de andere naald 25 st. opnemen over de zone E van 
vierkant 16, de laatste st. van vierkant 16 opnemen en 25 st. toevoegen over de 
zone E van vierkant 16. Er zijn hierna 51 st. Breien op dezelfde manier als de andere 
vierkanten tot er slechts 1 st. over is.  
Vierkant 18: Met kl. roze, 25 st. opnemen over de zone G van vierkant 15 en 25 st. 
opnemen over de zone F van vierkant 17. Er zijn hierna 51 st. Breien op dezelfde 
manier als de andere vierkanten tot er slechts 1 st. over is. 
 


