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Gebreide slofjes met pompoenen van
"Eskimo".

FREE PATTERN

n
Drops 0-406
Schoenenmaat: 35/37-38/40-42/44.
Lengte van de voet: 22-25-28 cm.
Materialen: Garnstudio Eskimo
150-200-200 gr nr. 17 p, ecru/lichtblauw/beige,
50 gr voor çlle maten van nr. 01 ecru
DROPSBreinld 7mm - - of de breinaald, die u nodig heeft
voor de volgende steekverhouding : 12 st x 20 nld
gerstekorrelst = 10 x 10 cm.

Prices as of 07.02.07:
ESKIMO - € 2,95
ESKIMO PRINT - € 3,50
ESKIMO MIX - € 3,20

AIIyarns are Garnstudio yarns. Color charts and updated
retailer lists at www.garnstudio.com
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U vindt vele gratis DROPS breipatronen hier op www.garnstudio.com.
Om het mooiste resultaat te krijgen, dient u het aanbevolen garen
te gebruiken en de juiste stekenverhouding aan te l1ouden. Veel plezier!

Gerstekorrelst: le nld: * 1 r, 1 av *, herhaal steeds *-*. 2e nld: rover av en avover r breien.
Herhaal steeds de 2e nld.

Ribbelst: Allenaalden recht breien.

Tips voor het minderen: Alleminderingen vinden plaats op de goede kant van het werk. Minder 1
st als volgt: 2 st r sam.br.

Slofjes: U begint bij de hak van het slofje en brei heen en weer op de breinld. Zet 34-36-40 st op
met breinld 7mm en Eskimo en brei gerstekorrelst - zie de beschrijving hierboven. Kant bij een
hoogte van 11-12-14cm 5-5-6 st losjes af aan de weerskanten = 24-26-28 st. Brei door in
ribbelst.
Minder bij een hoogte van 17-20-23 cm gelijkmatig 3 st x 6 in elke 2e nld = 6-8-10 st op de
breinld - lees Tips voor het minderen. Knipde draad af en rijg deze twee keer door de overige st.
Hecht stevig af. Het werk heeft een totale hoogte van ca 22-25-28 cm.

Afwerken: Sluit de naad in het midden boven op de voet (vanaf de teen totdat de schaft begint).
Naai rand aan rand met kleine matrast. Sluit de naad achterop op dezelfde manier.

Maak 2 kleine pompoenen met een doorsnede van ca 5 cm. Naai de pompoenen vast aan elk
hoekje van de schaft voorin.
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