5416 - COMPUTERTAS VAN PITTSBURGH
Maten: 13 inch = 35 cm breed, 23 cm hoog 15 inch = 38 cm breed, 27,5 cm hoog 17 inch = 42 cm
breed, 29,5 cm hoog
Materiaal: Pittsburgh grijs (9156) 2-2-3 bollen, breinaalden nr. 4 ½
Stekenverhouding: 20 steken en 24 naalden in patroonsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit
en gebruik indien nodig andere naalden.
Gebruikte steken:
Patroonsteek: 1e naald (verkeerde kant): 1 kantsteek, *(1 recht, 1 averecht, 1 recht) in 1 steek, 3
averecht samenbreien, herhaal vanaf *, eindig met 1 kantsteek. 2e naald: averecht. 3e naald: 1
kantsteek, *3 averecht samenbreien, (1 recht, 1 averecht, 1 recht) in 1 steek, herhaal vanaf *, eindig
met 1 kantsteek. 4e naald: averecht. Herhaal deze 4 naalden.
Kabel over 20 steken: 1e en alle oneven naalden (verkeerde kant): 2 averecht, 2 recht, 12 averecht, 2
recht, 2 averecht. 2e naald: kruis 2 steken naar rechts (= brei de 2e steek voor de 1e steek langs
recht, brei de 1e steek recht en laat beide steken afglijden), 2 averecht, 12 recht, 2 averecht, kruis 2
steken naar links (= brei de 2e steek achter langs de 1e steek recht, brei de 1e steek recht en laat
beide steken afglijden). 4e naald: 2 = steken naar rechts kruisen, 2 averecht, zet 4 steken op een
hulpnaald achter het werk, brei de volgende 4 steken recht, brei de 4 steken van de hulpnaald recht,
4 recht, 2 averecht, 2 steken naar links kruisen. 6e en 8e naald: als 2e naald. 10e naald: kruis 2 steken
naar rechts, 2 averecht, 4 recht, zet 4 steken op een hulpnaald voor het werk, brei de volgende 4
steken recht, brei de 4 steken van de hulpnaald recht, 2 averecht, kruis 2 steken naar links. 12e
naald: als 2e naald. Herhaal deze 12 naalden.
Werkwijze: Zet 75-83-91 steken op en brei de eerste naald op de verkeerde kant in de volgende
indeling: 29-33-37 steken patroonsteek, 20 steken kabel (2 steken averecht, 2 steken recht, meerder
op de volgende 9 steken verdeeld tot 12 steken, 2 steken recht, 2 steken averecht), 29-33-37 steken
patroonsteek. Brei tot 58-69-74 cm hoogte en kant in patroon af, hierbij tijdens het afkanten
verdeeld over de middelste 12 steken kabel 3x2 steken samenbreien. Vouw de onderste 46-55-59 cm
dubbel, met de verkeerde kanten op elkaar. Haak langs de zijkanten en klep een toer vasten, hierbij
de zijkanten sluiten.

