Klassieke Herfstbaret in tricotsteek
niet alleen voor de Herfst natuurlijk.
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Benodigdheden:
100 gram Järbo Garn 1570 beige
40 cm rondbreinaald 4,5 mm
40 of 50 cm rondbreinaald 5 mm
set sokkennaalden 5 mm van 20 cm
Afkortingen:
R
= recht
AV
= averecht
M
= 1 steek meerderen
* * = herhaal wat tussen de sterretjes staat.
.

Maat en afmetingen:
Geschikt voor een hoofdomtrek van 56 cm of meer. Voor een hoofdomtrek kleiner dan 56 cm de
boord breien op naald 4,0 mm
Boord en tricotsteek tot aan de vouw 9,5 cm
Kroon in tricotsteek 13 cm
Werkwijze
Zet voor de boord 74 steken op met rondbreinaald 4.5 mm en brei ca. 4,5 cm boord 1R/1AV.
Brei verder in tricotsteek met rondbreinaald 5 mm en meerder in de 1e toer 36 steken tot
110 steken als volgt: *2R 1M* Eindig met 2R.
Brei vervolgens 12 cm in tricotsteek (is alle steken recht).
Nu voor de bovenkant minderen als volgt: *1R, 2Recht samenbreien*. Eindig met 2R. Er zijn
nog 74 steken over.
Brei vervolgens 5 toeren tricotsteek. Brei verder met de sokkennaalden.
Minderen als volgt: *1R, 2Recht samenbreien*. Eindig met 2R. Er zijn nog 50 steken over.
Brei nogmaals 5 toeren tricotsteek.
De laatste maal minderen als volgt: *1R, 2Recht samenbreien*. Eindig 2R. Er zijn nog 34
steken over.
Brei nog 3 toeren tricotsteek.

Afwerking
De draad dubbel door de overgebleven steken halen (eventueel een 3-dubbele draad
gebruiken) en de steken voorzichtig aantrekken, zodat het gat zich aan de bovenkant sluit. De
draden naar de binnenkant van de baret halen, nogmaals goed aantrekken en vastknopen.
Doe dit voorzichtig, je wilt natuurlijk niet dat de draad breekt. Werk de draden weg.
De baret voorzichtig wassen en uitknijpen, niet wringen. Leg de baret in het midden van een
schone droge handdoek, met de boord omhoog, in de juiste vorm. Vouw het resterende deel
van de handdoek over de baret. Leg iets zwaars op de vouwrand als je en een scherpe rand in
je baret wilt.
Eventueel kun je nu de baret versieren met een leuke bloem. Haak deze van het restje garen
dat je over hebt en zet hem vast met een paar leuke knoopjes. Of maak een leuke bloem van
vilt.
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