Chunky dekentje

Wat heb je nodig
Garen en kleuren – byClaire Chunky Cotton en byClaire Softmix
Voor de deken: 9 strengen 012 Taupe
Voor de rand: Iedere kleur 1 bol – 1 x 015 Iceblue, 1 x 034 Ocher.
Breinaald 8mm.
Haaknaald 6 mm - voor de rand.
Afmeting: 75 x 110 cm
Goed om te weten
- Brei een proeflapje
Gebruikte breisteek
Tricot: brei recht op de goede kant en averecht op de verkeerde kant.
Gerstekorrel: op de goede kant 1 steek recht, 1 steek averecht breien, op de verkeerde kant
1 averecht 1 recht (de rechte en averechte steken komen verspringend boven elkaar)

Beschrijving
Zet 66 steken op (zet losjes op anders gaat het trekken)
Naald 1: 1e steek recht afhalen, overige steken recht breien.
Naald 2: als toer 1
Naald 3: als toer 1
Naald 4: als toer 1
Naald 5 tot en met naald 18
De 1e steek recht afhalen, 2 steken recht (deze drie steken vormen straks de rand)
*12 steken tricot, 12 steken gerstekorrel* van * tot * herhalen tot er nog 3 steken op je
naald zijn, 3 steken recht.
Naald 19 tot en met naald 32
De 1e steek recht afhalen, 2 steken recht (deze drie steken vormen straks de rand)
*12 steken gerstekorrel, 12 steken tricot* van * tot * herhalen tot er nog 3 steken op je
naald zijn, 3 steken recht.
Naald 33
Herhaal vervolgens toer 5 tot en met toer 32 nog 4 keer.
Brei tot slot nog 4 naalden recht (eerste steek van elke naald recht afhalen) en hecht losjes
af.
Afwerking rand
De rand haak je direct aan de gebreide deken en heeft 2 toeren.
Gebruik haaknaald 6.
Toer 1: Haak rondom en herhaal de volgende steken:
1 vaste, sla 1 steek over en haak een losse.
Sluit de toer met een halve vaste.
Toer 2: Haak rondom en herhaal de volgende steken:
Haak een vaste om de losse van de vorige toer. Sla 1 steek over, haak een losse.
Sluit de toer met een halve vaste.
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