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DIY

Nemo by

V isnet ta s word t tre ndy it- stuk. D e vis net tas van o nze
o ma ’s str ik t h o e la ng er ho e m e er m ens en in haar net ten.
Ze is mu lti inzetb a ar vo or j e lunchp akket, vo or kleine
b o o d sc h a p p e n in d e (s up er) m arkt of j ust for fun op het
stra n d . I n e e n mu m van tij d brei, haak of kno o p je
d eze ta s in j ouw favo riete kleur.
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benodigdheden
• Garen: 2 bolletjes van 50 g Gaia (Lang Yarns, kleur 0048)
• Breinaalden nr 8
• Haaknaald nr 4

gebruikte steken
Breien:
Boordsteek 1/1: 1 steek averechts, 1 steek rechts, steeds herhalen. In de teruggaande naald de steken
breien zoals ze zich voordoen.
Fantasiesteek:
+OXOXOX+
+XOXOXO+
+OXOXOX+
+XOXOXO+
+ : dit is een kantsteek, de 1ste en laatste steek van de naald, die brei je gewoon rechts
0 : omslag
X = 1 st. r afhalen zonder te breien, de volgende steek rechts breien, dan de afgehaalde steek over de
gebreide steek halen

Haken:
Losse: Sla de draad om de haaknaald en haal deze door de lus. Dit herhaal je steeds zodat je een ketting
van lossen bekomt.
Vaste: Steek de haaknaald in de volgende steek, sla de draad om de haaknaald en haal door. Je hebt nu
2 lussen op de haaknaald. Sla de draad weer om de haaknaald en haal nu door de 2 lussen zodat je nog
maar 1 lus overhoudt.

werkbeschrijving

1
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Pand

Handvat

Zet 25 steken op met naalden nr 8.

Haak 65 lossen en haak 4 toeren vasten.

Brei in fantasiesteek en meerder elke tweede naald
1 steek langs weerszijden tot je 37 steken bekomt.
Brei dan rechtdoor in fantasiesteek tot een hoogte
van 30 cm.
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Brei daarna in boordsteek 1/1 gedurende 6 naalden
en kant af.

Afwerking

Brei twee panden.
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Haak de zijkanten aan elkaar en naai of haak het handvat aan beide zijden stevig vast.
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