Proeflapje
Zie tip achteraan in het breiboek.
1 vierkantje van 10 cm rechte tricotsteek, breinaalden nr 2,5 = 28
steken en 36 naalden.

Werkwijze
Schoentjes
•Zet:

19 steken - 20 steken op met de breinaalden nr 2,5 kleur
VITAMINE en brei 10 naalden - 12 naalden tricotsteek.

Nr 9 Schoentjes

Maak de rechterkant van de bovenkant van het voetje: laat de eerste
14 steken wachten, brei 6 naalden - 8 naalden met de resterende 5
steken - 6 steken en laat ze wachten.

Nr 067-T11-450

•Zet:

19 steken - 20 steken op met de breinaalden nr 2,5 kleur
VITAMINE en brei 10 naalden - 12 naalden tricotsteek.

Maten 0/3 maanden - 6 maanden

Maak de linkerkant van de bovenkant van het voetje: laat de laatste 14
steken wachten en brei 6 naalden - 8 naalden met de resterende 5
steken - 6 steken.

Benodigdheden
Verkrijgbaar bij PHILDAR:

•1 bol kwaliteit PHIL COTON 3, kleur VITAMINE
•1 bol kwaliteit PHIL COTON 3, kleur BLANC
•1 bol kwaliteit PHIL COTON 3, kleur NOIR

•Neem de wachtende 5 steken - 6 steken rechts weer op.

Samenstelling van het model:
100% katoen

Brei 6 naalden - 8 naalden kleur VITAMINE, 2 naalden kleur BLANC.

•Breinaalden nr 2,5
•Markeerringen
•Stekenhouder

•Neem de wachtende 14 steken rechts weer op, neem 12 steken - 14

U hebt: 10 steken - 12 steken.

steken op aan de rechterkant van de bovenkant van het voetje, kleur
VITAMINE, neem de middelste 10 steken - 12 steken weer op, kleur
BLANC, neem 12 steken - 14 steken kleur VITAMINE op aan de
linkerkant van de bovenkant van het voetje, en neem de wachtende 14
steken links weer op.

Niet verkrijgbaar bij PHILDAR:
veters

U hebt: 62 steken - 68 steken.

Gebruikte steken

•Brei

als volgt 4 naalden jacquard: 26 steken - 28 steken kleur
VITAMINE, 10 steken - 12 steken kleur BLANC en 26 steken - 28 steken
kleur VITAMINE.

Zie tips achteraan in het breiboek voor de volgende steken:
Rechte tricotsteek
Gestreepte tricotsteek

Brei daarna als volgt gestreepte tricotsteek met alle steken: 1 naald
kleur NOIR, 2 naalden kleur BLANC, 1 naald kleur NOIR en 1 naald
kleur BLANC.

Ribbelsteek
Jacquard

•Brei de zool: laat aan weerszijden 26 steken - 28 steken wachten,

2 steken samen rechts
Eenvoudige overhaling: 1 steek rechts afhalen, de volgende steek
rechts breien en de afgehaalde steek over de gebreide steek heen
halen.
Minderingen op 1 steek van de kanten (aan de goede kant van
het werk)
rechts: brei 1 steek en maak 1 eenvoudige rechte overhaling (1 steek
rechts afhalen, de volgende steek rechts breien en de afgehaalde
steek over de gebreide steek heen halen);
links: brei alle steken behalve de laatste 3, brei 2 steken samen rechts
en de laatste steek rechts.

brei als volgt ribbelsteek kleur BLANC met de middelste 10 steken - 12
steken:
aan de goede kant van het werk: brei 9 steken - 11 steken, en brei
daarna de 10e steek - 12e steek rechts samen met de 1e van de
wachtende steken;
aan de averechte kant van het werk: brei 9 steken - 11 steken, en maak
een eenvoudige overhaling met de 10e steek - 12e steek en de 1e van
de wachtende steken.
Brei zo verder tot er nog 5 steken - 7 steken aan weerszijden
overblijven. Kant daarna af.
Brei een tweede zelfde schoentje.
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Tong

Afwerking

•Zet:

8 steken - 10 steken op met de breinaalden nr 2,5 kleur
VITAMINE en brei 22 naalden - 24 naalden tricotsteek.

De naden moeten worden gesloten zoals vermeld in de tips achteraan
in het breiboek.

Maak aan weerszijden, op 1 steek van de kanten (zie gebruikte
steken) iedere 2e naald: 2 x 1 mindering.

Sluit de naad van schacht en hiel.

Op 26 naalden - 28 naalden totale hoogte alle steken afkanten.

Naai de onderkant van de tong aan de averechte kant van het
schoentje op de 1e naald BLANC van de neus.

Brei een tweede zelfde tong.

Haal de veter met vaste afstand tussen de 2e en 3e steek.
Werk het andere schoentje op dezelfde manier af.
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