
  



5308 – WANTEN 

Afmeting: lengte 24 cm, handomvang 22 cm. 

Materiaal: Ambiance paars (164) 1 bol, breinaalden nr. 6 met en zonder knop 

Stekenverhouding: 15 steken en 20 naalden in tricotsteek en 15 steken en 24 naalden in ribbelsteek 

gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken:  

Ribbelsteek: alle naalden recht.  

Tricotsteek: recht aan de goede, averecht aan de verkeerde kant. 

Werkwijze:  

Rechterwant: Zet 28 steken op naalden met knop en brei in heen- en teruggaande naalden: 11 

naalden ribbelsteek, 8 naalden tricotsteek en 8 naalden ribbelsteek. Brei verder in tricotsteek. Brei 

de eerste naald in tricotsteek als volgt: 14 steken breien, 5 steken op een draad zetten voor de duim, 

9 steken breien. In de volgende naald op de plaats van de 5 afgehaalde steken weer 5 nieuwe steken 

opzetten. Brei verder in tricotsteek tot 18 cm totale hoogte. Brei verder in ribbelsteek. Minder na 6 

naalden voor de kop van de want als volgt: 1 kantsteek, 1 overhaling (=1 steek afhalen, 1 steek recht 

en de afgehaalde steek overhalen), 9 recht (deze steken worden in elke 2e naald 2 steken minder), 2 

steken recht samenbreien, 1 overhaling, 9 recht, 2 steken recht samenbreien, 1 kantsteek. De 

teruggaande naald recht breien zonder minderen. Herhaal de laatste 2 naalden tot er nog 12 steken 

op de naald staan. Kant af, hierbij tussen de kantsteken 5x 2 steken samenbreien. Sluit de zij- en 

bovennaad. Zet voor de duim de 5 steken van de draad op naalden zonder knop, neem langs de kant 

van de nieuw opgezette steken weer 5 nieuwe steken op en brei over deze 10 steken 5,5 cm 

tricotsteek. Minder hierna voor de kop van de duim als volgt: *1 steek recht, 2 steken recht 

samenbreien, herhaal vanaf *, = 7 steken. Volgende toer: 1 steek breien, 3x 2 steken samenbreien. 

Haal door de overige steken een draad, trek aan en naai de zijnaad dicht.  

Linkerwant: Brei de linkerwant in spiegelbeeld. 


