Gebreide wanten en omslagdoek voor Poppie
Poppie verheugt zich al op de winter: heerlijk sneeuw en ijs. Dan trekt ze haar wanten aan en slaat
ze haar omslagdoek om. Lekker warm bij haar jas met puntcapuchon of bij haar mooie ajourvest.
Ze kijkt er naar uit!
Maar Poppie vindt het ook fijn om de omslagdoek te dragen samen met haar prachtige ajourjurk.
Gewoon omdat het mooi is, maar ook omdat het lekker warm is. Dat is fijn voor de lange
zomeravonden, wanneer ze nog even buiten mag spelen. Ze is er klaar voor!
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Tip: ‘Gebreide wanten en omslagdoek voor Poppie’ combineert goed met de andere kleertjes voor
Poppie (zie voor foto’s van deze kleertjes op www.septemberspring.nl - op de pagina ‘Poppie’).
Benodigdheden: Restje Catania FINE, 2 breinaalden 2 mm, 1 klein knoopje, eventueel 2
steekmarkeerders (als steekmarkeerder kunnen ook verbogen paperclips, veiligheidspelden of een
draadje garen worden gebruikt).
Algemeen:
Download ‘Brei-tips’ (op www.septemberspring.nl (op de pagina ‘Poppie’) onder het patroon
‘Gebreide wanten en omslagdoek voor Poppie’). Hierin staat informatie over bv. afkanten,
meerderen, steken opnemen, ed.
Stekenproef:
32 steken x 44 naalden = 10 x 10 cm. Gebruik indien nodig dikkere of dunnere naalden
De steken:
*Boordsteek: Herhaal steeds deze naald:
1- *1 recht, 1 averecht, herhaal vanaf * tot het eind van de naald.
De wanten:
Algemeen: Voor de duim worden er steken gemeerderd. Meerder door het verdraaid recht breien
van de tussenliggende lus.
Bij de hand wordt er geminderd door steken samen te breien en door overhalen (overhalen = 1
steek recht afhalen, 1 recht, haal de afgehaalde steek over de gebreide steek).
ABCDE-

Zet 28 steken op.
5 naalden boordsteek.
1 naald recht.
1 naald averecht.
Nu worden er steken gemeerderd voor de duim. 12 recht, meerder 1 steek, 4 recht, meerder
1 steek, 12 recht (er staan nu 30 steken op de naald).
F- 1 naald averecht.
G- 12 recht, meerder 1 steek, 6 recht, meerder 1 steek, 12 recht (er staan nu 32 steken op de
naald).
H- 1 naald averecht.
I- 12 recht, meerder 1 steek, 8 recht, meerder 1 steek, 12 recht (er staan nu 34 steken op de
naald).
J- 1 naald averecht.
K- Nu wordt eerst de duim gebreid: 22 recht (laat de overige 12 steken op de linker naald
staan), keer het werk.
L- 10 averecht, keer het werk.
M- 10 recht, keer het werk.
N- *Brei 2 steken averecht samen, herhaal vanaf * nog 4 keer (er zijn nu nog 5 steken over).
Keer het werk. Knip de draad af en haal de draad door de 5 steken. De 5 steken staan nu op
de draad. De duim is klaar.
O- Nu wordt de hand gebreid (de goede kant van het werk is zichtbaar). Zet breiend 2 steken bij
op de linker naald. Brei de steken van de linker naald recht. Alle 26 steken staan nu op één
naald.
P- Brei 1 naald averecht (= 14 averecht en brei aansluitend de overige 12 steken averecht).
Q- 2 recht, overhaling, 6 recht, brei 2 steken recht samen, 2 recht, overhaling, 6 recht, brei 2
steken recht samen, 2 recht (er staan nu 22 steken op de naald).
R- 1 naald averecht.
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S- 2 recht, overhaling, 4 recht, brei 2 steken recht samen, 2 recht, overhaling, 4 recht, brei 2
steken recht samen, 2 recht (er staan nu 18 steken op de naald).
T- 1 naald averecht.
U- 2 recht, overhaling, 2 recht, brei 2 steken recht samen, 2 recht, overhaling, 2 recht, brei 2
steken recht samen, 2 recht (er staan nu 14 steken op de naald).
V- 1 naald averecht.
W- 2 recht, overhaling, brei 2 steken recht samen, 2 recht, overhaling, brei 2 steken recht samen,
2 recht (er staan nu 10 steken op de naald). Knip de draad af. Haal de draad door de steken
die nog op de naald staan. De 10 steken staan nu op de draad. Trek de draad aan totdat de
bovenkant van de handschoen gesloten is. Zet de draad vast en naai aansluitend de zijkant
van de handschoen dicht. Trek de draad die door de laatste steken van de duim is gehaald
aan totdat de bovenkant van de duim gesloten is. Zet de draad vast. Sluit de duim.
X- Brei de 2e want op dezelfde manier.
De omslagdoek:
Tip: Gebruik bij het breien van de omslagdoek eventueel 2 steekmarkeerders om de middelste steek
te markeren. Plaats een steekmarkeerder waar in de beschrijving een * staat.
A- Zet 49 steken op.
B- 1 naald recht.
C- 2 recht, meerder 1 steek (door het verdraaid recht breien van de tussenliggende lus), 1 recht,
meerder 1 steek (door het verdraaid recht breien van de tussenliggende lus), 21 recht,
omslag, * 1 recht (dit is de middelste steek) *, omslag, 21 recht, meerder 1 steek (door het
verdraaid recht breien van de tussenliggende lus), 1 recht, meerder 1 steek (door het
verdraaid recht breien van de tussenliggende lus), 2 recht.
Meerder vanaf nu de 2 steken aan het begin èn aan het einde van de naald door het
verdraaid recht breien van de tussenliggende lus.
Meerder vanaf nu vóór èn na de middelste steek 1 steek door middel van een omslag. De
middelste steek is de steek die tussen de 2 steekmarkeerders zit.
D- 1 naald recht (neem tijdens het breien de steekmarkeerders van de ene naald over op de
andere naald).
E- 2 recht, meerder 1 steek, 1 recht, meerder 1 steek, brei recht tot áán de middelste steek (= tot
ààn de steekmarkeerder), omslag, * 1 recht (dit is de middelste steek) *, omslag, brei recht
totdat er nog 3 steken op de linker naald staan, meerder 1 steek, 1 recht, meerder 1 steek, 2
recht.
F- 1 naald recht.
G- Herhaal punt E en F totdat er in totaal 109 steken op de naald staan.
H- In deze naald wordt een knoopsgat gebreid. Herhaal punt E totdat er nog 6 steken op de
linkernaald staan. Brei voor het knoopsgat 2 steken recht samen, maak een dubbele omslag
(= sla de draad 2 keer om de naald), haal 1 steek recht af, 1 recht, haal de afgehaalde steek
over de gebreide steek, meerder 1 steek, 1 recht, meerder 1 steek, 2 recht.
I- Brei recht tot aan de dubbele omslag, brei uit de dubbele omslag 2 steken door de eerste
omslag recht te breien, laat de eerste omslag van de naald glijden, steek nu de naald achterin
de 2e omslag en brei de steek recht, brei de rest van de naald recht.
J- Herhaal punt E en F nog 2 keer (brei dus nog 4 naalden).
K- Kant alle steken recht af. Leg de omslagdoek om de schouders van Poppie. Vouw de punten
over elkaar heen en bepaal de plaats van de knoop. Naai een knoop op de omslagdoek.
Veel plezier met ‘Gebreide wanten en omslagdoek voor Poppie’!
Kijk voor meer foto’s op www.septemberspring.nl
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