Ontwerp: © Wilga van den Wijngaart

slabbetje

Benodigdheden:
Venne katoen 70/2 in roze of andere kleur; voor de geborduurde margrietjes Venne 70/2 in wit en geel;
breinaalden 0.8; haaknaald 0.4
De slab wordt gebreid in tricotst en in gerstekorrel.
10 steken opzetten en 1 re-1 av breien
volgende naald:
*1 av-2 st bijmaken-1 re, verder recht boven averecht en averecht boven recht breien, net voor de laatste
steek weer 2 st bijmaken en eindigen met 1 re**
1 nld gerstekorrel
herhaal van * tot ** maar begin nu met 1 re en eindig met 1 av = 18 steken op de naald
7 nld gerstekorrel beginnend aan de goede kant van het werk
6 nld tricotst
volgende naald de eerste 2 en de laatste 2 steken samenbreien
1 averecht
aan begin en eind weer 2 steken samenbreien = 14 steken op de naald
3 nld gerstekorrel
voor de halsuitsnijding de middelste 8 steken in gerstekorrel afkanten en de schouders nog elk 3 nld
gerstekorrel breien en daarna de 4 steekjes afkanten
De draadjes nog niet wegwerken want die gaan weer los tijdens het haken van het koordje.
Nu een koordje haken om de slab vast te kunnen maken:
20 kettingsteken haken daarna dit koordje vasthaken aan de binnenkant van de rechterschouder en vasten
haken langs de bovenkant van deze schouder en blijf vasten haken rondom de slab tot je weer bij de
binnenkant van de linkerschouder bent en brei dan nog 20 kettingsteken voor het koordje.
Tijdens het haken bij de rondingen onderaan de slab een extra steek haken voor de nodige speling.
Werk tot slot de draadjes mooi weg.
Borduur een bloemetje of meerdere bloemetjes op het gedeelte dat in tricotst is gebreid bijvoorbeeld
margrietjes met geel en wit garen. Borduur met geel een hartje door enkele steekjes over elkaar en in de
rondte teborduren en borduur dan met wit 5 blaadjes met de kettingsteek.

