nMACHINEREGELING
15
KATTENKUSSEN

De tricotsteek wordt gebreid met regeling nr 12.

WERKWIJZE

Nr 073 - T11 - 684
Zet 36 steken op met de breinaalden nr 3,5 kleur NUAGE en brei als
volgt tricotsteek (zie telpatroon):
meerder iedere 2e naald aan weerszijden:
2 x 3 steken, 6 x 2 steken, 1 x 1 steek, 1 x 2 steken en 8 x 1 steek.

3,5

U hebt 94 steken, brei rechtdoor.
Kant op 24 cm (72 naalden) totale hoogte aan weerszijden 1 x 1
steek af, daarna iedere 2e naald:
7 x 1 steek, 1 x 2 steken, 1 x 1 steek, 6 x 2 steken en 2 x 3 steken.

nAFMETINGEN
42 cm breed en 36 cm hoog

Kant op 36 cm (108 naalden) totale hoogte de resterende 36 steken
af.

nKWALITEIT (aantal bollen)

Brei een tweede zelfde zijde.
KWALITEIT

KLEUR

EEN MAAT

PHIL ETIK
NUAGE
PHIL COTON 3 NOIR

3
1

nAFWERKING
Speld de delen op maat vast en vaporiseer ze (zie tip pagina 7).

Samenstelling van het model:
100% katoen

De naden moeten worden gesloten zoals vermeld in de tips op de
pagina's 4 en 5.

nBENODIGDHEDEN

Naai de twee zijden aan elkaar met vulling ertussen.

Breinaalden nr 3,5
1 wolnaald

Borduur een zijde met steelsteek en rijgsteek met de kwaliteit PHIL
COTON 3 (zie schema voor het borduurwerk).

Niet verkrijgbaar bij Phildar:
synthetische vulling voor het kussen
een gewaxte veter

Knip de veter af en bevestig hem (zie schema voor de afmetingen en
de plaats van de snor).

nGEBRUIKTE STEKEN

Christelle

Tricotsteek
Borduurwerk met steelsteek en rijgsteek

nPROEFLAPJE
Belangrijk en onmisbaar om een breiwerk in de juiste afmetingen te
verkrijgen: zie pagina 2.
10 cm tricotsteek, breinaalden nr 3,5 = 22 steken en 30 naalden.

Realiseerde u eerst een proeflapje?
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Telpatroon van de tricotsteek

108

72

36 steken

= 1 steek en 1 naald kleur NUAGE

Realiseerde u eerst een proeflapje?
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Realiseerde u eerst een proeflapje?
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Gewaxte veter

Rijgsteek

Steelsteek

Schema van het la borduurwerk (Vergroten op 200%)

