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Algemene tips en trucs: 

-De deken bestaat uit 5 banen met elk 5 blokken. We beginnen met het patroon Trapjes en 

heggetjes.  

Het merendeel van de blokken wordt gebreid met naald 6. Als hiervan wordt afgeweken, geef ik dat 

bij publicatie van het patroon aan. 

-Ik heb een voorkeur voor het opzetten op een dubbele naald. Doe dit als volgt: 1e steek op 1 naald, 

dan 49 steken op 2 naalden, en de laatste 2 steken weer op 1 naald. Je krijgt hiermee een mooie 

regelmatige opzet, zonder losse steken aan begin en eind.  

-De volgende kantsteek is gebruikt: 

Heengaande naald/ recht : 1e steek recht afhalen, laatste steek verdraaid recht breien ( dat betekent 

achter in de steek insteken)  

Teruggaande naald/ averecht: 1e steek averecht afhalen, laatste steek gewoon averecht breien. 

Met deze kantsteek krijg je een zogenaamde lussenkantsteek. Deze is mooi om de banen later in 

elkaar te zetten. 

-Elke baan (dus aan het begin van week 1, 6, 16 en 21) begint met 3 naalden gerstekorrel en 2 of 3 

naalden tricot. Het patroon begint dus soms aan de rechte, en soms aan de averecht kant van het 

werk, maar dat wordt aangegeven.  

3 naalden Gerstekorrel: (in deze naalden is de kantsteek anders! Gewoon de tekst volgen. Later 

wordt de bedoeling duidelijk, want de gerstekorrelbaantjes lopen in de verschillende banen in elkaar 

over). 

1e naald, wat dus de teruggaande naald is vanaf de opzet 1e steek averecht, 1 recht, 1 averecht, 1 

recht, enzovoort tot laatste steek, deze verdraaid recht breien.  

2e  naald: 1e steek recht afhalen, 1 averecht, 1 recht, enzovoort tot laatste steek, deze averecht 

breien. 

3e naald: 1e steek averecht afhalen, 1 recht, 1 averecht, 1 recht, enzovoort tot laatste steek, deze 

verdraaid recht breien. 

Hierna nog 2 naalden tricot: heengaande naald recht, teruggaande naald averecht. Denk ook hier aan 

de kantsteken! 

-Na deze 5 naalden begint het patroon. Dit zijn elke keer 52 steken, waarvan de 1e en laatste 

kantsteken zijn. Deze zijn WEL getekend op het patroon. 

-Als het blok klaar is, volgen weer 2 naalden tricot en 3 naalden gerstekorrel. Met 2 naalden tricot  

begint dan weer het volgende blok.  

-De patronen zijn uit te printen en gemakkelijk te lezen, ik heb elke keer 2 of 3 herhalingen getekend. 

Meet na een paar naalden op hoe breed je patroon wordt (gemeten NA de 5 beginnaalden) en pas je 

patroon hierop aan. Bij mij is het niet voorgekomen dat ik in het midden van een patroon eindigde, 

maar heb soms wel 1 of 2 naalden tricot extra gebreid om een mooi vierkant blok te krijgen. Het 1e 

patroon: Trapjes en Heggetjes heeft bij mij 3 herhalingen. Kom je veel centimeters tekort, dan kan je 

een half patroon toevoegen. Gaat het om ’n centimeter of zo, brei dan 1 of 2 naalden tricot erbij.  

-De patronen bestaan alleen uit blanke hokjes en stipjes. Alle naalden zijn getekend:  

de heengaande naald ( oneven in het patroon): rechte steek: blanco, averechte steek ’n stip. 

de teruggaande naald (even in het patroon): averechte steek: blanco, rechte steek ’n stip. 

Vragen en opmerkingen kunnen per mail aan mij gestuurd worden: info@wolatelierknots.nl 

Ik zal hier ’n paar keer per week tijd voor vrijmaken. In eerste instantie elke zaterdagochtend. 
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