DreamWalkers beenwarmers
een breipatroon van

Deze grofgebreide beenwarmers zijn aan de bovenkant voorzien van kleine
gaatjes waardoor een koordje wordt getrokken om ze op te houden. Aan de
onderkant komt een ‘normale’ boord, die je er later aanbreit. Ze worden van
zijkant naar zijkant gebreid, dus niet van onder naar boven. Je zet de
levende steken van beide kanten met kitchener aan elkaar vast, zodat je
geen naad ziet. Vind je dat moeilijk, dan is er ook nog een alternatief
beschreven.
Alle soorten garen zijn geschikt. Het patroon is makkelijk aan te passen aan
elke naalddikte en garendikte. Houd voor de kabel bovenin een aantal
steken aan deelbaar door 2. Hoe meer steken, hoe breder de kabel.

Het patroon wordt hieronder beschreven voor handgesponnen wol,
gebreid op naald 6,5. Dan krijg je een mooi, ruig, winterdik resultaat, dat
niet helemaal strak aansluit, zoals op de foto. Wil je een gladder, strakker
resultaat, gebruik dan dunnere wol, naald 4 of 5 en zet simpelweg wat meer
steken op.
De hoeveelheid steken die je opzet, bepaalt de HOOGTE. Dit moet je even
schatten. De hoeveelheid naalden die je breit, bepaalt de wijdte/breedte. Dit
kun je steeds even passen en bepalen hoever je nog moet.
Benodigdheden voor de beenwarmers zoals op de foto:
-250 gram (handgesponnen) bulky wol voor naald 6 of wat dikker
-naald 6,5
-een rondbreinaald nr 5 (max 40cm) OF 5 koploze naalden, nr 5.
-een kabelnaaldje (je kunt ook een sokkennaalden gebruiken, of een
satéprikker)
-een steekmarkeerder
-haaknaald of punnikklosje voor het koordje
-maasnaald voor het kitchener-weven OF een extra naald nr 6 voor 3naalds-afkanten, als je de kitchener niet aandurft en/of je blijer wordt van
een rand in je warmer (wat ook erg mooi is.)
Gebruikte afkortingen:
r = recht breien
av=averecht breien
K6A= kabel over 6 steken: zet 3 steken op je kabelnaald, laat die vervolgens
ACHTER je werk rusten, brei volgende 3 steken en daarna de 3 steken op de
kabelnaald. NIET te strak maken ivm gaatjes.
Opzet
Zet 40 steken op dmv Provisional Cast-on. Dit doe je dmv een
contrasterende kleur garen, je werkgaren, je linkerhand en 1 breinaald , of
je haakt met dikke haaknaald 40 kettingsteken en haalt daar de 40 steken
op vanuit de verdikte lus achterop de ketting. Hierdoor krijg je een opzet
die makkelijk is uit te halen, zodat je de levende steken die hierdoor weer
ontstaan, makkelijk kunt opnemen met je breinaald naderhand.

Voor je begint met breien wil ik nog even de nadruk leggen op het volgende:
brei de eerste steek van ELKE naald NIET. Zet die daarentegen averechts op
je rechter naald. Trek je garen iets strakker aan dan je normaal zou doen.
Hierdoor krijg je een mooie, platte, strakke rand aan de (uiteindelijke)
boven- en onderkant.
Brei 1 naald recht.
Brei 1 naald averecht.

De volgende 6 toeren zijn de kabel-en gaatjes serie en worden steeds
herhaald.
Naald 1: (denk erom je 1e st van elke naald NIET te breien) 4 st r, K6A, 1 av
[plaats eenmalig markeerder], brei r tot einde naald
Naald 2: av tot markeerder, 1 r, 10 av
Naald 3: 10 r, 1 av, r. tot einde naald
Naald 4: als naald 2
Naald 5 (gaatjesnaald): 1e steek weer av overzetten, dan 1 steek r, dan een
omslag maken, en daarna de volgende 2 steken samenbreien; hierna 6 r, 1
av, r tot einde naald
Naald 6: als naald 2, dus de omslag gewoon av mee breien, zodat je het
gaatje weer sluit en je weer 40 steken hebt staan.
Deze serie van 6 naalden herhaal je 8 keer, vanaf de opzet.
Eindig dus met een averechtse naald 6.
Brei dan nu nog een naald 1 en een naald 2.
Haal geen steken af en knip je werkdraad af op ongeveer anderhalve meter.
Haal nu de draad (of ketting) van je opzet af en zet de levende steken op een
breinaald met de punt naar rechts, aan de goede kant, de kabelkant.

Nu ga je de levende steken van beide naalden aan elkaar zetten. Dit kan op
verschillende manieren.
De naadloze manier doe je met Kitchener:
Hiermee weef je eigenlijk een extra rij V-tjes tussen de 2 naalden met
levende steken in, zodat het een geheel wordt. Zie YouTube voor uitleg.
Vouw je werk dubbel. Hou je naalden met de goede kant naar buiten. De
draad zit aan de voorste naald wanneer je begint.

De manier met een decoratieve zoomrand in je werk, het 3-naaldsafkanten (Three-Needle-Bind off):
Je zet de 2 kanten aan elkaar en tegelijkertijd kant je af. Hierdoor ontstaat
een decoratieve zoomrand , hier aan de goede kant van het werk. (Wil je de
zoomrand niet zien, keer dan je werk binnenste buiten.)
Afwerking
Werk nu eerst alle losse eindjes weg.
Neem met je rondbreinaald nr 5 een even aantal steken op aan de nietkabel-kant. De hoeveelheid hangt af van de grootte van de cirkel: 1 steek in
1kantlus, wat hier neerkomt op ongeveer 28 steken. Brei 7 toeren
boordsteek (1 recht, 1 averecht). Kant af in patroon en werk ook deze eindjes
weg.
Maak een LANG koordje met je haaknaald of je punnikklosje. Ook kun je een
dunne I-cord over 6 tot 8 steken breien met bv sokkengaren.
In de kabelrand zit een stuk zonder gaatje. Hier komt het begin en het
einde van het koordje dat je door de gaatjes rijgt.
Als laatste maak je 2 kwastjes en je bevestigt die aan de uiteinden van het
koordje.
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