
 
 



 
 

21 x 21 cm 

 

- 1 bol van 100 gr/250 m Bamboo wol van Veritas (60% bamboo, 40% katoen), 

kleur oker (kleur A). 

- 1 bol van 100 gr/250 m Bamboo wol van Veritas (60% bamboo, 40% katoen), 

kleur fuchsia (kleur B). 

- 3 mm breinaalden 

- 3-4 mm haakpen  

 

st.  bv. 1 st.: 1 steek 

st. av.  Bv. 1 st. av.: brei 1 steek averecht. 

st. r.  bv. 1 st. r.: brei 1 steek recht  

**  herhaal de instructies tussen de asteriksen 

 

10 x 10 cm: ongeveer 20 steken x 25 rijen in honingraatsteek  

 

 



 
 

Deel 1: 

Met 3 mm breinaalden, zet 40 steken op met dubbele draad in kleur A. 

Opzet rij (verkeerde kant):  1 st r., *1 st r, omslag, sl 1*, 1 st r. 

 

Herhaal de volgende 4 rijen tot het werk 3 cm meet, eindigend met een rij 2 

of 4: 

 Rij 1 (voorkant):  2 st r, *sla omslag over, 2 st r*. 

Rij 2 (achterkant):  1 st. r., *omslag, sla 1 st. over zonder deze te breien, 

brei de volgende omslag en volgende steek 

samen*, 1 st. r. 

Rij 3 (voorkant):  1 st. r., *2 st. r., sla omslag over zonder deze te 

breien,* 1 st. r. 

Rij 4 (achterkant):  1 st. r., *brei de volgende omslag en volgende st. 

samen, omslag, sla 1 st. over zonder deze te breien*, 

1 st. r. 

 

Deel 2: 

Ga verder met kleur B, dubbele draad: 

Opzetrij (voorkant):  *1st. av., brei volgende omslag en volgende 

steek samen* 

Volgende 5 rijen:  brei alle rechte steken averecht en alle 

averechte steken recht. 

 

Ga terug naar kleur A, met dubbele draad, en herhaal deel 1 tot het werk 17 

cm meet. 

 

Herhaal deel 2.  

Herhaal deel 1 tot het werk 21 cm meet. Kant af tot er nog 1 steek over blijft. 

Met een haaknaald, maak een ketting van losse steken tot de gewenst 

lengte. Haak de laatste steek samen met de eerste steek aan het begin van 



 
 

de ketting om zo de cirkel te sluiten. Knip je draad en trek die door de laatste 

steek heen en strak. 

Stop de eindjes weg. 

 


