“Brith” kussen met Schotse ruit
Afmeting ca 45x45 cm

Je hebt nodig:
Lett lopi 50 gr geel (kl 1411), 50 gr ecru (kl 0051), 100 gram zwart ( kl
0059)en 150 gram rood (kl 9434).
Breinaalden 3,5 mm en een stopnaald.

Werkbeschrijving
Deze kussenhoes wordt volledig in ribbelsteek (alles recht) gebreid.
Naderhand worden er draden overheen “geweven” in het zelfde kleurenschema om de “schotse ruit” te laten
ontstaan.
De hoes wordt schuin gebreid waardoor je makkelijk je de maat bepaalt zonder vooraf een proeflapje te hoeven
breien.
Let op!
In elke heengaande naald wordt aan het begin en einde van de naald 1 steek gemeerderd. Omdat je in ribbelsteek
breit is het in het begin niet makkelijk te zien aan welke zijde van het werk je zit. Je kunt hiervoor een markeerder
aan de goede kant van je werk hangen zodat je eenvoudig ziet of je moet meerderen of niet.

Sectie 1
Zet 2 steken op met kleur A en brei 2 naalden. Vergeet niet te meerderen in elke heengaande naald.
Brei verder volgens onderstaand kleurenschema.

*2 nld kleur C
2 nld kleur A
2 nld kleur D
2 nld kleur A

A=

Zwart

B=

Rood

C=

Ecru

D=

Geel

2 nld kleur C
10 nld kleur A
12 nld kleur B
2 nld kleur A
2 nld kleur B
2 nld kleur A
12 nld kleur B
10 nld kleur A*

kleurenschema Schotse ruit

Herhaal van * tot * tot de korte kant van je hoes de gewenste lengte heeft. Dit wordt de breedte van het kussen.

Sectie 2
Vanaf hier minder je aan het begin van elke heengaande naald (2 steken recht samenbreien). Aan het einde van de
heengaande blijf je meerderen.
Brei in hetzelfde kleurenschema verder totdat de lange kant van de hoes om het kussen past.

Sectie 3
Vanaf hier minder je aan het begin en aan het einde van elke heengaande naald door twee steken samen te breien.
Ga hiermee door tot je twee steken over hebt en kant af.

Weven
Weef nu draden in hetzelfde kleurenschema met een
stopnaald om en om onder en boven een ribbel. ( zie
afbeelding)
Weef de lengtes volgens het kleurenschema door de lussen
van de ribbels. Let op dat je het garen niet volledig door het
werk naar achteren steekt, aan de achterzijde zie je geen
weefdraad.
Laat verspringen zoals op de foto. Weef de draden niet te strak
maar ook niet te los. Er moet nog iets rek in je breiwerk blijven
zitten maar de weefdraad mag niet “lussen”.
Werk de draden aan de achterzijde af en sluit de naden.
Was je kussenhoes met Eucalan en span het goed in vorm op.
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