
Spring Chicks van Barbara Prime

Deze lieve kuikentjes kun je breien met elke dikte mooi, geel garen dat je voorhanden hebt. 
Met bruin of gespikkeld garen kun je ook een lief kuikentje maken. Wij hebben zelf roetzwarte gehad!
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Materiaal:
ongeveer 15-20 meter geel garen stukje zwart garen
lichtoranje vilt naaigaren, passend bij het vilt
breinaalden vulling
borduurnaald met stompe punt naainaald

NB: 
Gebruik breinaalden 1-2 maten dunner dan geadviseerd wordt voor het garen dat je gebruikt. Dan 
wordt het breisel dicht genoeg en zie je de vulling er niet doorheen. De grootte van je kuiken hangt 
af van het garen dat je gebruikt. Mijn kuikens zijn 8 cm lang en zijn gebreid met DK yarn.

Afkortingen:
R : Recht ST : Steek of Steken
Av : Averecht 2Rsbr : 2Rsamenbreien
M1R : Meerder 1 steek recht 2Asbr : 2 AVsamenbreien
M1Av : Meerder 1 steek averecht ... AAB : 1 R afhalen, nog 1R afhalen, deze 2 
neem het draadje tussen de steken van achter    steken  verdraaid samen breien.    
naar voren met je linkernaald op
en brei het ontstane lusje averecht.

Beschrijving:
Zet 21 steken op.
Toer 1 Averecht
Toer 2 1R , M1 , 7R , 2Rsbr , 1R, AAB , 7R , M1 , 1R. 
Toer 3  Averecht. Herhaal toer 2 en 3
Toer 6-11 Tricot (even toeren recht, oneven toeren averecht)
Toer 12  9R , M1 , 3R, M1, 9R. (23 st) 
Toer 13 Averecht
Toer 14 10R, M1 , 3R, M1 , 10R. (25 st)
Toer 15 11 Av, M1Av , 3Av, M1Av, 11 Av. (27 s)
Toer 16 [1R , AAB] 3x , 3R , M1R , 3R , M1R , 3R, [2Rsbr, 1R] 3x. (23 st)
Toer 17 10Av , M1Av , 3Av, M1Av , 10Av. (25 st)
Toer 18 [1R, AAB] 3x, 7R , [2Rsbr , 1R] 3x. (19 st)
Toer 19 Kant 3 st af. Brei Av tot einde toer. (16 st)
Toer 20 Kant 3 st af. Brei R tot einde toer.
Toer 21 Averecht
Toer 22 Recht
Toer 23 1Av , [2Av sbr] 6x. (7st)
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Afwerking:
Breek het garen af, haal 2x door de resterende steken, trek strak aan. 
Vul het kuiken eerst stevig op en sluit dan met dezelfde draad de naad van kop, langs buik tot 
achterwerk. Borduur met het zwarte garen de kraaloogjes.

Knip van het vilt een snavel en twee voetjes. Zie foto.
De open snavel is een ruit die je dubbelvouwt en bij de vouw vastnaait.
De dichte snavel is een halve circel die je tot een toetertje oprolt en dichtnaait. Zet het toetertje met 
de open kant op het kopje (naadje naar beneden) en naai het vast.
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