Hip kussen

Wat heb je nodig
Garen en kleuren – byClaire Chunky Cotton
Voor het kussen: 6 strengen 006 Iceblue
Voor de franjes: 1 streng 002 Vintage pink
Rondbreinaald 10mm met een kabel van 80 cm.
Maat en proeflapje
Afmeting: 40 x 60 cm
Wil je een andere afmeting breien?
Brei een proeflapje van 20 steken breed en 20 naalden lang.
Tel en meet hoeveel naalden en steken je gebruikt hebt in 10 x 10 cm.
Met dit aantal kun je iedere maat kussen maken die je wilt.
Goed om te weten
- Brei een proeflapje
- Het kussen is 1 grote rechthoekige lap.
- Vouw dit om het kussen heen, met overslag.
- De franjes knoop je aan de overslag.

Gebruikte breisteek
Gerstekorrel steek: gebruik hiervoor rechte en averechte steken. Brei de eerste naald de
steken recht en averecht om en om.
Bij naald 2 herhaal je dit en dan verspring je. Dus boven een rechte steek komt een
averechte en andersom.
Beschrijving
Zet 80 steken op de naald (is ongeveer 60 cm breed)
Naald 1: Brei de hele naald: 1 steek recht, 1 steek averecht.
Naald 2: Brei de hele naald: 1 steek averecht en 1 steek recht.
Naald 3 - 78: Herhaal naald 1 en naald 2.
Naald 79: Brei de laatste naald en werk direct af. De lengte is ongeveer 90 cm lang)
Maak tot een kussen
Werk de losse draden af.
Vouw de lap dubbel met een overslag.
Naai met naald en draad de zijnaden dicht.
Werktekening kussen

1.
2.
3.
4.

Leg de lap plat.
Vouw dubbel met een overslag.
Naai de zijnaden dicht.
Maak franjes aan de overslag.
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Afwerking franjes
De franjes worden direct aan het kussen geknoopt. Bevestig ze aan de lussen van de laatst
gemaakte breisteken.
Knip draden van 14 cm lang - 1 franje is 1 draad.
Vouw de draad dubbel, trek de kant met de lus onder de lus van de breisteek door. Haal de
andere kant van de draad, de 2 losse uiteindes door de lus van de draad en trek aan.
Herhaal dit bij iedere volgende franje.
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