
EEN ONTWERP VAN MANON EGGING

BREIEN

Dit patroon is een ontwerp van Manon speciaal ontworpen voor Breiclub voor 

het thema wit, witter, witst. Het is een grafisch kussen in de kleur creme/wit. 

Dit patroon is enkel beschikbaar gesteld voor leden van Breiclub.
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Breipatroon:  Blok Kussen
Thema:   Wit, Witter Witst
Benodigheden: 2 breinaalden 4 mm (of een 
   rondbreinaald), 400g Hosuband 
   Lopi of elk ander type garen met 
   onderstaande steekverhouding 
Steekverhouding: 20 steken x 30 toeren = 
   10 cm x 10 cm
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WERKBESCHRIJVING:
Zet 98 steken op

Algemeen: 
Haal altijd de eerste steek averechts af, brei de laatste 
steek altijd recht.
Op deze manier krijg je mooie rechte zijden die later mak-
kelijk aan elkaar te zetten zijn. 

 
Eerste steek altijd averecht afhalen. 
Deze steek wordt niet gebreid.

Toer 1:  Haal de eerste steek averecht af, brei tot één 
steek voor het einde averecht (je breit 96 steken ave-
recht). Brei de laatste steek recht.
Toer 2:  Haal de eerste steek averecht af, brei alle overige 
steken recht.
Toer 3-6:  Herhaal toer 1 en 2 nog 2 keer.
Toer 7: Haal de eerste steek averecht af, * brei 2 steken 
averecht, brei 8 steken recht, brei 2 steken averecht *, her-

haal het gedeelte tussen *nog 7 keer., brei de laatste steek 
recht.
Toer 8: Haal de eerste steek averecht af, * brei 2 steken 
recht, brei 8 steken averecht, brei 2 steken recht *, herhaal 
het gedeelte tussen * nog 7 keer., brei de laatste steek 
recht.
Toer 9-18: Herhaal toer 7 en 8 nog 5 keer.
Toer 19: Als toer 1
Toer 20: Als toer 2
Toer 21: Als toer 1
Toer 22: Als toer 2

Toer 23-134: Herhaal toer 7 tot en met 22 nog 7 keer.  

Toer 135:  Als toer 1
Toer 136: Als toer 2

Nu begin je aan de achterkant van je kussen dat geheel in 
tricotsteek wordt gebreid.

Toer 137: Haal de eerste steek averecht af, brei alle overige 
steken recht
Toer 138: Haal de eerste steek averecht af, brei tot één 
steek voor het einde averecht, brei de laatste steek recht

Toer 139-271:  Brei alle oneven toeren zoals toer 137 en 
alle even toeren als toer 138.

In toer 272 kant je alle steken af.
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Blok nu je werk. Leg het een paar minuten in lauwwarm 
water. Druk het overtollige water eruit (niet wringen!) en 
rol je werk op in een droge handdoek. 
Leg het nu goed in model en laat plat drogen. 

Als je werk geblokt is, vouw het dan dubbel met de  goede 
kant binnen. Sluit beide zijden door de grove V-steken. 

Het sluiten van de zijnaden. 

Draai de goede kant van je werk nu naar buiten en stop 
ere en kussen van 50x50cm in (bijvoorbeeld verkrijgbaar 
bij IKEA).

Sluit nu de laatste opening, maar zet met een speld eerste 
het midden vast. Zo zorg je ervoor dat je de steken regel-
matig aan elkaar zet. 

Een modern eyecatcher in je interieur!


