
Gebreide 
plantenhanger

3e toer: 1 st. averecht, (draad meenemen aan 

de voorkant) *de volgende 3 steken afha-

len, 1 st. averecht, 1 st. recht, 1 st. averecht*, 

herhaal tussen * * tot einde naald.

4e toer: brei zoals de 3e toer.

5e en 6e toer: zoals toer 1 en 2

7e toer: 2 st. averecht, 1 st. recht, 1 st. ave-

recht, *de volgende 3 st. afhalen (draad 

meenemen aan de voorkant), 1 st. ave-

recht., 1 st. recht, 1 st. averecht*, herhaal 

tussen * * tot einde naald.

8e toer : zoals de 7e toer. 

Herhaal deze 8 toeren, tot ca. 10 cm. vanaf de 

ribbelrand in het midden waar de kleurwissel 

was. Wanneer je voor de laatste paar toeren 

te weinig melange hebt, kun je verder breien 

met de kleur naturel. Kant de steken niet te 

los af. Vouw de rand ca. 4 cm naar buiten om.

Afwerking

Knip of snij uit karton (van bv. de Yarnie-

box zelf) een ronde bodem van ca. 18 cm. 

doorsnee (of anders als jouw bodem gro-

ter of kleiner is uitgevallen).

Hengsels (evt. met kralen)

Haak met naturel een ketting van lossen 

van ca. 110 cm. lang (ca. 150 lossen) zorg 

er voor dat er aan het begin en aan het 

eind een stuk van ca. 25cm. garen over-

blijft om het hengsel te bevestigen, maak 

een 2e hengsel en rijg evt. de kralen er aan 

(de kralen zijn in het voorbeeld niet meege-

nomen). Zet de hengels vast aan de rand 

van de plantenhanger. 

Kwast

Maak van de overgebleven Rafia 10 dra-

den van ca. 30 cm, vouw de draden dubbel 

en omwind deze bovenaan verschillende 

malen tot er een bol ontstaat. Bevestig 

deze aan de zijkant of evt. aan de onderzij-

de van de mand voor een leuk effect.



Deze mand kun je als plantenmand/han-

ger gebruiken maar is ook leuk als opberg-

mand voor je wol of project. Misschien 

heb je zelf nog wel meer ideeën, waarvoor 

je het zou kunnen gebruiken. Veel plezier 

met het maken!

Rafia is een natuurproduct en is niet zo 

soepel als een garen. Het is even wennen 

en even doorzetten, maar deze rafia van 

Adriafil werkt al snel prettig en heeft een 

prachtig resultaat.

Haal de streng voorzichtig uit de wikkel en 

vouw deze uit tot een vierkant. Je ziet dat 

er een knoopje in is gemaakt, de uiteindes 

zitten aan elkaar vast geknoopt. Knip deze 

voorzichtig los en wind de Rafia voorzich-

tig, en niet te strak, op tot een bol. Als je 

het niet vooraf op wind heb je kans dat de 

Rafia in de knoop raakt. 

Brei 4 nld. ribbels (= elke nld. averecht op de 

rondbreinaald) en meerder hierin verdeeld 

elke nld. 2 st. je hebt nu totaal 114 steken 

op de nld. staan.

Brei hierna in patroon:

Onthoud dat altijd de rechte st. boven de 

rechte st. komen, en de averechte st. boven 

de averechte st.. De afgehaalde st. versprin-

gen steeds na 2 naalden. Brei niet te los, an-

ders gaan de draden hangen. Je werkt altijd 

vanaf de goede kant van het werk.

1e toer: *2 st. averecht. 1 st. recht*, herhaal 

tussen * * tot einde naald. 

2e toer: *2 st. averecht. 1 st. recht, herhaal 

vanaf * tot einde naald.

3e toer: 1 st. averecht, (draad meenemen aan 

de voorkant van het werk) *de volgende 3 st. 

afhalen, 1 st. averecht, 1 st. recht, 1 st. ave-

recht*, herhaal tussen * * tot einde naald. 

4e toer: brei zoals de 3e toer.

5e en 6e toer: zoals toer 1 en 2

7e toer: 2 st. averecht, 1 st. recht, 1 st. ave-

recht, *de volgende 3 st. afhalen (draad 

meenemen aan de voorkant), 1 st. ave-

recht., 1 st. recht, 1 st. averecht*, herhaal 

tussen * * tot einde naald.

8e toer : zoals de 7e toer. 

Herhaal deze 8 toeren.

Brei zo door tot ca .12 cm. vanaf de bodem.

Brei 4 nld. ribbels (= alle nld. averecht). 

minder in de eerste nld. verdeeld 12 st., zo-

dat er nog 102 st. over zijn. 

Brei de eerste 2 nld. met de kleur naturel, 

de laatste 2 nld. met de kleur melange.

Mand – bovenste gedeelte met melange

102 st. in patroonsteek.

1e  *2 st. averecht. 1 st. recht*, herhaal tus-

sen * * tot einde naald.

2e toer: *2 st. averecht. 1 st. recht*, herhaal 

tussen * * tot einde naald.

Bodem

Zet met de kleur naturel 15 steken op met 

nld. 4,5 en brei tricotsteek. 

Meerder aan het begin en eind van elke nld. 

1 steek door uit 1 steek 2 steken te breien. 

Doe dit aan elke kant 6x in totaal +12 ste-

ken (totaal 27st op de nld.).

Brei dan 18 naalden over deze 27 steken in 

tricotsteek.

Minder dan aan het begin en eind van elke 

nld. 1 steek door de eerste 2 steken samen 

te breien. 

Doe dit aan elke kant 6x in totaal  -12 ste-

ken (totaal 15 st. op de nld.).

De bodem meet plat ongeveer een diameter 

van 18 cm. Meet je werk even op zodat je la-

ter eventueel een versteviging kunt maken 

van een stuk karton (van de Yarniebox zelf).

Mand – onderste gedeelte met naturel

Zet de overgebleven 15 steken op een rond-

breinaald nr 4,5, en neem rondom steken op.

Dit gaat gemakkelijker wanneer je gebruik 

maak van een haaknaald.

Je neemt als volgt de steken op:

10 st. langs de kant waar je bij de bodem ge-

minderd hebt.

18 st. langs de kant van de 18 nld. van het 

midden.

10 st. langs de kant waar je gemeerderd 

heb bij de bodem.

15 st. langs de opzetrand.

10 st. langs de kant waar je gemeerderd hebt.

18 st. langs de kant van de 18 nld. van het 

midden.

10 st. langs de kant waar je bij de bodem 

hebt geminderd.

Samen met de 15 st. die je al op je naald had 

staan, heb je nu 106 st. in totaal. Zet aan het 

begin een steekmarkeerder (SM), verplaats 

deze af en toe omhoog tijdens het breien 

van je werk.

Afmeting: 

ca. 18 cm. breed en 18 cm. hoog

Benodigdheden:

Breinaald 4,5

Rondbreinaald 4,5 (40 cm.)

Haaknaald 4/5

1 Steekmarkeerder

Schaar

Grove stompe naald

Adriafil Rafia Naturel - 4 strengen

Adriafil Rafia Melange - 2 strengen

Gebruikte steken / afkortingen:

Tricotsteek = recht aan de goede kant, 

averecht aan de verkeerde kant

Ribbelsteek = op rondbreinaald. (alle naal-

den averecht)

Nld. = Naald

St. = Steek

Gebreide 
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