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Hart
Een hart breien is altijd ergens goed voor! En een heleboel harten breien is goed voor een mooie
lappendeken. Je kunt er ook een kussen van maken, een tasje, en het kan op de buik van een
kindertruitje, op je eigen trui, of tussen andere gebreide lapjes in gezet.
Materiaal
Voor één lapje heb je twee kleuren wol van gelijke dikte nodig, een achtergrond kleur en een afstekende
hoofdkleur voor het hart. Bijpassende breinaalden met knop.
Werkwijze
Zet steken 57 op volgens het schema, in de achtergrond kleur. Brei een aantal naalden naar wens in
gerstekorrel steek. Gerstekorrel betekent dat je om de beurt 1 steek recht, 1 steek averechts breit. En de
volgende naald brei je de steken andersom, zoals bij een dambord de zwarte en witte velden om en om
zitten. Doordat we de achtergrond in reliëf van gerstekorrel breien komt het hart mooier uit omdat het
gewoon glad wordt gebreid. Brei met de contrast kleur het hart volgens schema in tricotsteek: de
voorkant recht breien, en de achterkant averechts. Wanneer het hart breder dan 7 steken wordt, verder
gaan met drie verschillende draden: aan weerszijden een eigen bolletje voor de achtergrond kleur en in
het midden de draad voor het hart. Op deze manier hoeft de achtergrond draad geen lange afstand te
overbruggen terwijl je met de hartkleur breit. Bij de overgangen van kleur de draden 2 maal om elkaar
slaan, voor je de volgende kleur breit. Zo komen er geen gaten. Je kunt de draden ook tijdens het breien
om de 6 steken om elkaar slaan en beide draden achterlangs meenemen.
Pers het werk als het klaar is op vorm onder een natte doek met de hete strijkbout.
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Achterkant, met om elkaar gedraaide kleuren bij de overgang.
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