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AFMETING
ca. 18 cm omvang resp. ca. 6 cm Ø

MATERIAL
Merino Extrafine 120, 50 g bol, 
Per bol ca. 3 tot 8 g kl. 00131 Kirsche en 00101 Weiß
Van Regia: 1 setje breinld. zonder knop nr 3 tot 3,5
van Milward: 1 haaknld nr 3 en 1 stompe borduurnaald
Per bol ca. 6 g vulwatten (polyester).

PROEFLAPJE 
basispatroon 27 s. en 30 t. = 10 x 10 cm.
Als het proeflapje niet klopt, dikkere resp. dunnere breinaal-
den nemen.

BASISTECHNIEKEN

Basispatroon
in toeren in jacquardtechniek volgens het betreffende tel-
patroon rechte steken br. De niet-gebruikte draad aan de 
binnenkant meenemen en erop letten dat de draad niet te 
strak aangetrokken wordt. In het telpatroon staat steeds 
een kwart of de helft van de steken afgebeeld. Onder elk 
telpatroon staat hoe vaak de steken herhaald moeten wor-
den. In de hoogte zijn alle toeren getekend. 

Toeren met meerderingen en minderingen
ze worden volgens de kleuren in het telpatroon gebreid. 
Voor de meerderingen en minderingen de kleur zo kiezen 
dat de getekende steek ontstaat. 

Meerdering aan het begin van de naald
1 steek recht br., dan bij de steek onder de volgende steek 
1 steek br.: met de rechternaald van voren naar achteren bij 
de volgende steek 1 t. dieper insteken, de draad van voren 
naar achteren om de rechternaald leggen en door de steek 
heen halen, dan van de linkernaald laten glijden. 

Meerdering aan het einde van de naald
tot vóór de laatste steek recht br., dan bij de steek onder de 
volgende steek 1 steek br.: met de rechternaald van voren 
naar achteren bij de volgende steek 1 t. dieper insteken, de 
draad van voren naar achteren om de rechternaald leggen 
en door de steek heen halen, dan van de linkernaald laten 
glijden.

Mindering aan het begin van de naald
de 1e steek recht br., dan de 2e en 3e steek recht overge-
haald samenbr.: de 2e steek recht afhalen, de 3e steek 
recht br. en de afgehaalde steek eroverheen halen.

Mindering aan het einde van de naald
tot vóór de laatste 2 steken recht br., dan deze 2 steken 
recht samenbr. Deze mindering gelden voor bijna alle bol-
len. Om ervoor te zorgen dat een andersgekleurde steek 
van de vorige t. bij het samenbr. niet bedekt wordt, worden 
de minderingen aan het begin en einde omgedraaid: aan 
het begin 2 steken samenbr., aan het einde 2 steken over-
gehaald samenbr.

INSTRUCTIES
Per bol in de betreffende kleur met 4 breinld. zonder knop 
12 s. (= 3 s. per nld.) opzetten en volgens telpatroon br., in 
de 3e t. bij elke nld. 1 meerdering aan het einde van de nld. 
uitvoeren = 4 s. per nld, in totaal 16 s. Daarna 4x in elke 2e 
t. bij elke nld. aan het begin en einde van de nld. 1 s. meer-
deren =  per nld. 8 s. meerderen; 12 s. per nld., in totaal 48 
s. na de laatste t. met meerderingen. Dan 10 toeren zonder 
meerderingen br. In de volgende t. aan het begin en einde 
van de nld. 1 mindering uitvoeren = 8 s. minderen; 10 s. per 
nld., in totaal 40 s. Dan nog 3x in elke 2e t. aan het begin en 
einde van de nld. 1 mindering uitvoeren = 4 s, per nld., in 
totaal 16 s. In de volgende 2e t. 1 mindering aan het begin 
van elke t. uitvoeren = in totaal 12 s. Nog 1 t. over de 12 s. 
br., dan de draad afknippen en met de borduurnaald de 
draad 2x door de steken van de laatste t. heen halen, maar 
nog niet aantrekken! 

AFWERKING
Het gebreide deel voorzichtig met het strijkijzer onder een 
vochtige doek stomen (het strijkijzer niet neerzetten!), er 
mogen geen plooien ontstaan. Laten drogen. De opgezet-
te rand bijeentrekekn, dan met vulwatten vullen en tot een 
bol vormen. De s. van de laatste t. bijeentrekken. De draad 
instoppen en de borduurnaald door de bol steken, draad 
afknippen. 
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Ophanglusje: in de kleur van de opzet 40 losssen haken en 
met 1 halve vaste in de 1e losse tot een ring sluiten. De dra-
den bij de borduurnaald inrijgen en door de laatste t. heen 
halen. De draad instoppen en de borduurnaald door de bol 
steken, draad afknippen.

AFKORTINGEN
s. = steek (steken)
t. = t.(en)
nld. = naald
br. = br.
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