NIEUWE PATRONEN VOOR ALLE SEIZOENEN ÉN HET HELE GEZIN!

De Noorse Hanne en Torunn komen met een nieuw
Klømpelømpe-breiboek. De vriendinnen maken niet alleen
de winter een stuk leuker, maar geven je ook genoeg
breipatronen om de andere seizoenen stijlvol door te
komen. Brei een luchtig rokje voor zowel moeder als
dochter om over het strand te flaneren, of waag je toch
liever aan een dik vest om vader en zoon warm de winter
door te krijgen. Waar je ook naar op zoek bent, er zijn
genoeg patronen om je gezin te kleden in die unieke
Noorse stijl waar we allemaal zo van houden.
Klømpelømpe – De vier seizoenen staat vol gloednieuwe,
onweerstaanbare patronen, zowel voor de doorgewinterde
breier als voor de beginner!

‘VOL PRACHTIGE FOTO’S
EN PATRONEN DIE PASSEN BIJ
ONZE MODERNE TIJD.’
– LIBELLE
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160 (168) 184 (192) st. op de nld. Begin met telpatroon A.
Wanneer je klaar bent met het
patroon, heb je (304) 320 (336) 368
(384) st. op de nld. staan.
Brei 10 tr. r. met de basiskleur. Brei
1 tr. r. en meerder gelijkmatig verdeeld
(20) 24 (22) 30 (34) st. = (324) 344
(358) 398 (418) st. op de nld. Brei (8) 8
(10) 12 (14) tr. r.
Brei 1 tr. r. en meerder (22) 30 (38)
44 (44) st. = (346) 374 (396) 442 (462)
st. op de breinld.
Zet st. voor de mouwen op de hulpnld.
als volgt:
Zet de volgende (69) 76 (80) 85 (87)
st. op een hulpnld. (voor de mouw), zet
12 st. op onder de mouw, brei (104)
111 (118) 136 (144) st. r. (voorpand), zet
de volgende (69) 76 (80) 85 (87) st. op
een hulpnld. (voor de mouw), zet 12 st.
op onder de mouw, brei (104) 111 (118)
136 (144) st. r. (achterpand).

MAAT

(XS) S (M) L (XL)
GARENADVIES :
KLompeLOMPE Tynn Merinoull
Kleur A: 6521
Kleur B: 6571
Kleur C: 1013
BENODIGDE HOEVEELHEID :
Kleur A: (350) 350 (400) 450 (450) gr.
Kleur B: 50 gr. voor alle maten
Kleur C: 50 gr. voor alle maten
BREINLD.:
Rondbreinld. nr. 2,5 en 3, beide 40
cm en 60 cm, breinld. zonder knop nr.
2,5 en 3
STEKENVERHOUDING :
27 st. op nld. nr. 3 = 10 cm
AFMETINGEN :
Bovenwijdte: ca. (86) 91 (96) 110
(115,5) cm
Totale lengte: ca. (66) 67 (68) 70 (71)
cm

VOOR- EN ACHTERPAND
Je hebt nu (232) 246 (260) 296 (312)
st. op de breinld.
Brei tricotsteek met de basiskleur tot
het werk een hoogte heeft van (56) 57
(58) 60 (61) cm.
Brei dan telpatroon B.
Brei 1 t. r. met basiskleur (kleur A).
Ga nu verder met nld. nr. 2,5. Brei
dan 8 cm boordsteek (1 r., 1 av.).
Kant af in de laatste nld.
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MOUWEN
Zet 6 st. op, brei de (69) 76 (80) 85
(87) st. op de hulpnld. en zet 6 st. op.
De mouwen worden in de rondte
gebreid op de breinld. zonder knop.
Brei de eerste steek (de merksteek) av.
de hele mouw.
Wanneer de mouw een hoogte heeft
van 2 cm, minder als volgt:
Brei tot 2 st. voor de merksteek, 1
st. afh., 1 r., haal de afgeh. st. over de
gebr. st., brei de merkst. av., 2 r. samenbr.
Herhaal deze minderingen elke (3e)

Het werk wordt van boven naar beneden gebreid, in de rondte op rondbreinld.
Zet (130) 144 (154) 162 (166) st. op
met rondbreinld. nr. 2,5 met de basiskleur (kleur A), en brei 4 cm boordsteek (1 r., 1 av.).

Ga nu verder met breinld. nr. 3. Brei 1
tr. r.
Brei 1 tr. r., en meerder (22) 16 (14)
22 (26) st. gelijkmatig verdeeld = (152)

15

2,5e (2,5e) 2e (2,5e) cm tot je nog (55)
56 (60) 59 (61) st. op de nld. hebt.
Brei tot de mouw een hoogte heeft
van 40 cm of tot de gewenste hoogte is
bereikt. Brei 1 tr. r. en minder (1) 0 (0) 1
(1) st.
Brei telpatroon B. Brei 1 tr. r. met de
basiskleur (kleur A).

Ga verder met breinld. nr. 2,5 en brei
8 cm boordsteek (1 r., 1 av.). Kant af.
Hecht alle draden af, sluit de opening
onder de mouwen en leg de trui in een
vochtige handdoek.

Telpatroon A

Telpatroon B
Begin hier

V = (304) 320 (336) 368 (384) st.

V

V = (266) 280 (294) 322 (336) st.

V

V

V = (228) 240 (252) 276 (288) st.

V

V = (190) 200 (210) 230 (240) st.

Begin hier met (152) 160
(168) 184 (192) st.

GRATIS
PATROON!

Kleur A
Kleur B
Kleur C
V Meerder hier. Meerder door de draad tussen
de st. gedraaid r. te breien. Haal de draad op
in kleur A.

Kleur A: 6571, kleur B: 1013, kleur C: 6521
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