
THE YARN ADVENTURER 
PRESENTEERT MET TROTS …

GEBREID HUISJE VOOR
VOOR
WOLWINDER BOLLEN

Wind jij je garenstrengen met een wolwinder graag 
in platte, ronde knotten, ook wel 'cakes' genoemd?
Brei dan nu een huisje voor zo'n knot en bescherm 
deze tegen stof, kruimels e.d. 
In het bandje dat de knot vasthoudt, zit een opening 
waar je de draad doorheen haalt. 
Je begint met de bodem, zodat je de grootte van het 
huisje kunt aanpassen aan de maat van je knotten.
De zijkanten zijn versierd met een twee-kleurig 
patroon van afgehaalde steken.

Benodigdheden:
Twee kleuren garen met  passende 
sokkennaalden. Elke dikte is goed. 
Stekenproef is niet nodig.
1 steekmarkeerder

Bezoek mijn blog:
www.yarnadventurer.wordpress.com

Heb je een vraag, probleem of commentaar? 
Aarzel dan  om contact met mij op te nemen:
meyer.mar89@web.de
crochetCroco op www.ravelry.com
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Afkortingen  :  
R = recht
Av = averecht
3Av sbr = 3 averecht samen breien
2R sbr = 2 recht samen breien
2R verdr.sbr = 2 recht verdraaid samen breien
3R verdr.sbr = 3 recht verdraaid samen breien
1M = meerdering: brei in de voor EN achterkant 
van de St
St = steek
O = omslag
Afh = steek averecht afhalen
GK = goede kant
VK = verkeerde kant

WERKWIJZE

Gebruikte kleuren:
C1 = blauw voor de bodem en tweekleurig patroon
C2 = beige voor de zijkant en het bandje. 

Bodem:
Zet met C1 (blauw) 8 steken op 1 naald. Brei de volgende rondes met 4 naalden.
NB Je kunt de zgn. tijdelijke opzet gebruiken (zoek op YouTybe naar 'provisional cast-on'). Na een 
paar ronden kun je deze opzet losmaken, met een stopnaald de draad door de steken halen, 
aantrekken en nogmaals door de steken halen en goed afhechten.
Ronde 1: *1M , 1R* met naald 1. Herhaal dit met de 2e, 3e en 4e naald. (12st.)
Ronde 2: *1M, 1R, 1M*. Herhaal dit op elke naald. (20st.)
Ronde 3: recht
Ronde 4: *1R, 1M, 1R, 1M, 1R*. Herhaal dit op elke naald. (28st.)
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Ronde 5: recht
Ronde 6: *1R, 1M, R tot laatste 2 steken,1M,
1R*. Herhaal op elke naald. (36st.)
Ronde 7: recht
Herhaal de laatste 2 rondes totdat de bodem je
knot bijna bedekt.
Volgende ronde: 1R, 1M, R tot einde naald.
Herhaal op elke naald.
Vlg. 3 rondes: recht

Ga verder met C2 (beige). 
C1 (blauw) NIET afknippen! 
Neem deze mee aan de binnenkant.
                                                                                                     
Zijkant:
Ronde 1 t/m 6: recht
Ga verder met C1 (blauw), knip C2(beige niet af).
Ronde 7: 1R, * (1R,  O , 1R) in volgende steek,
1Av afh. Herhaal vanaf * tot laatste st. op naald,
1R. Herhaal dit op elke naald.
Ronde 8: 1, * 3Av sbr , 1 Av afh. Herhaal vanaf *
tot laatste st. op naald, 1R. Herhaal dit op elke
naald. Ga verder met C2 (beige.
Ronde 9 t/m 12: recht
* Herhaal ronde 7 en 8 en brei daarna 4 rondes
recht.* Herhaal van * tot * nog 1x of vaker als je
een hoger huisje wilt.
Volgende 2 toeren recht, zodat de bovenkant 6
toeren tricot hoog is. 
Brei in de laatste toer alleen de eerste 3 naalden
en laat de 4e naald ongebreid!

Voorbereiding bandje:
Het bandje wordt gebreid over de middelste 8 steken van de 4e naald:
16R (6st + 8 bandjes st + 2 st voor het begin van de i-cord afkanting), *zet de laatste 2 st. terug op 
de linker naald, 1R, 2R verdr.sbr. Herhaal vanaf * tot er nog 7 st op de linkernaald staan en 2 st op 
de rechter (voordat je de 2 st terugzet op de linkernaald). 
Haal de 1e st. op de rechternaald over de 2e st, brei de overgebleven 7 st. recht, keer je werk.

Bandje:
Toer 1 (GK): recht
Toer 2 (VK): 2R, 4Av, 2R
Herhaal deze 2 toeren tot je bijna het midden van het huisje hebt bereikt.

Vlg. toer (GK): 2R, 2R sbr, dubbele O), 2R sbr. (Kleinere opening: 2R, 2R sbr, O, 4R.)
Vlg. toer (VK): 2R, 1Av, (1R, 1Av) in de dubbele O, 1Av, 2R. (Kleinere opening: 2R, 4Av, 2R.)
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Naai een knoop aan de bovenkant van het huisje, tegenover het bandje.
Herhaal toer 1 en 2 tot het bandje de knoop heeft bereikt.

Maak een knoopsgat volgens de instructies voor de grotere en kleinere opening hierboven, 
afhankelijk van de maat van je knoop.

Vlg. toer (VK): als boven, afhankelijk van een gewone O of een dubbele O.
Vlg. toer (GK): 2R, 2R verdr.sbr, 4R
Vlg. toer (VK): 2R, 3Av, 2R
Vlg. toer (GK): recht
Vlg. toer (VK): 2R, 3Av, 2R
Vlg. toer (GK): 2R verdr.sbr, 3R verdr.sbr, haal 1e st over de 2e, 2R verdr.sbr, haal 1e st over de 2e. 
Kant af en werk de losse draden netjes weg.

                                            

Vertaald door Jo An van

                                                                                                                                        

www.wolhalla.nl

©2016 Mareike Meyer
Dit patroon mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt 

in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 


