KABELBANEN
Materiaal: Scheepjes Silvi Ecru (14) 1 bol, naalden nr. 9.
Stekenverhouding: 10 steken en 14 naalden in tricotsteek gebreid met naald. nr. 9, zijn 10x10 cm.
Controleer dit en gebruik zo nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Kabelpatroon:
1e, 3e en 5e nld. (goede kant): 2 st. av., 2 st. r., 2 st. av., 2 st. r., 2 st. av.
2e, 4e en 6e nld.: breien zoals de steken zich voordoen.
7e nld.: 2 av., 1 st. op een hulpnld. voor het werk houden, 2 st. op een tweede hulpnld. zetten en
achter het werk houden, 2 r., 1 r. vanaf eerste kabelnld., 1 r., 2 r. vanaf tweede kabelnld., 2 av.
8e nld.: 2 r., 2 av., 2 r., 2 av., 2 r.
Werkwijze:
Zet 3 st. op en brei 2 st. av. (de 2 st. av. zijn het midden van een kabel en de 1e nld. = goede kant) en
1 st. recht. Zet met een andere bol 3 st. op de naald erbij en brei 1 st. recht en 2 st. av. (= midden
kabel). Meerder aan de binnenkant van deze 2 delen 3x1 st. in elke 2e nld. en 1x1 st. in de 4e nld. Zet
na 6 nld. 18 st. tussen deze delen op de nld. erbij. Meerder tegelijkertijd vanaf de onderkant aan de
zijkanten van beide delen 4x1 st. en 1x10 st. in elke 2e nld. Er zijn na alle meerderingen 60 st. Brei
vanaf de punten steeds in kabelpatroon, dus steeds de 10 st. herhalen. Begin en eindig met een
kantsteek. Als het midden van het werk 17 cm hoog is als volgt minderen:
Minder elke 4 st. averecht tussen de kabels tot 3 st. av., = 57 st.
Minder in de 2e volgende nld. elke 3 st. av. tussen de kabels tot 2 st. av., = 52 st.
Minder in de 2e volgende nld. elke 2 st. av. (dus ook de zijkanten) tot 1 st. av., = 45 st.
Minder in de 2e volgende nld. elke 6 middelste 6 steken van de kabels tot 3 st., = 27 st.
Brei in de 2e volgende nld. 1 kantst., 13x2 st. recht samenbreien, = 14 st.
Brei in de 2e volgende nld. 1 kantst., 6x2 st. r. samenbreien, 1 kantst., = 8 st.
Haal door deze steken een draad, trek aan en hecht af. Sluit de middenachternaad. Maak aan de
punten onderaan vlechtjes. Knip voor elke vlecht 3 draden van 40 cm lengte. Knoop deze dubbel aan
de punt en vlecht de draden. Maak een pompon en bevestig deze op de bovenkant van de muts.

