
 

  



IN DE KNOOP 

Materiaal: Scheepjes Ambiance donkerblauw (172) 1 bol, rood (112) 1 bol, 4 knopen, breinaalden nr. 

7. 

Stekenverhouding: 12 steken en 16 naalden in boordsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en 

gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Ribbelsteek: alle naalden recht. 

Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht. 

Werkwijze: 

Zet met donkerblauw 65 steken op en brei in de volgende indeling: 4 steken ribbelsteek, 57 steken 

boordsteek, 4 steken ribbelsteek. De 4 steken ribbelsteek aan beide kanten over de gehele lengte, in 

de dan geldende kleur, doorbreien voor de sluitbiezen. Brei over de middelste 57 steken in de 

volgende kleurvolgorde: 

Met donkerblauw: 4 naalden boordsteek, 1 naald recht op de verkeerde kant en brei aan het einde in 

de sluitbies een knoopsgat (1 recht, 1 omslag, 2 steken recht samen breien, 1 recht), 1 naald: *1 

omslag 2 steken averecht samen breien, herhaal vanaf *, 1 steek averecht, 1 naald recht, 2 naalden 

boordsteek. 

Met rood: 1 naald recht op de goede kant, 9 naalden boordsteek. Brei in de 6e naald in de sluitbies 

weer een knoopsgat. 

Met donkerblauw: 1 naald recht op de goede kant, 9 naalden boordsteek. Brei in de 6e naald in de 

sluitbies een knoopsgat. 

Brei verder met rood: 1 naald recht op de goede kant, 3 naalden boordsteek. In de volgende naald 

minderen als volgt: 

1e naald: 4 steken recht van de sluitbies, *2 steken recht gedraaid samen breien, 2 steken averecht 

samen breien, herhaal vanaf *, eindig met 1 recht, 4 steken van de sluitbies. 

2e naald: breien zoals de steken zich voordoen en brei aan het einde in de sluitbies een knoopsgat. 

3e naald: brei 2x 2 steken recht samen, *2 steken recht gedraaid samen breien, 2 steken averecht 

samen breien, herhaal vanaf *, eindig met 2 x 2 steken recht samen breien, 1 recht. 

4e naald: 2 steken afkanten, verder breien zoals de steken zich voordoen. 

5e naald: 2 steken afkanten, de draad afknippen en door de overige steken halen, aantrekken en 

afhechten Naai de biezen op elkaar vast en zet de knopen erop. 


