Mouwslof
•
•
•
•

Brei een lapje met bijvoorbeeld 3 recht, 3 averecht met de slak (patroon 535).
Voor een damesmaat volstaat een lapje van 16 x 21 cm (breedte x lengte).
De lange kanten aan elkaar naaien tot op ongeveer 10 cm. Daar laat u een gat open
waar de duim doorheen past.
Naai de rest verder aan elkaar.
U heeft nu een mouwslof, die gedeeltelijk over de hand valt.
De vingers zijn vrij te bewegen, maar toch beschermd tegen de kou. De mouwslof
blijft op zijn plaats omdat de duim door het gat steekt.

Ook heerlijk om te dragen tijdens het computeren.

Mouwslof breien op dubbelbed:
•
•
•
•
•
•
•

Zet bijvoorbeeld 56 steken in een 1 om 1 positie.
Let erop dat de buitenste steken links en rechts op het bovenbed staan
Het verzet staat op P 4
Zet op het boven- en onderbed de steekgrootte op nul
handel onderbed op II (= strak)
draad aan de onderkant rechts strak vasthouden (bijv. voet op draad zetten) en
aan de bovenkant van de slede ook strak vasthouden
brei naar links

•
•
•
•
•

dubbelbedskam in de zigzaglijn hangen
hang de gewichten in de kam
op hoofdbed slede de linkerpart knop indrukken
op onderbed de rechter PR knop omhoog zetten
brei 3 toeren

•
•
•
•

op hoofdbed de part knop weer uitzetten
op onderbed PR-knop weer op Normaal zetten
zet de handel van het onderbed op I
breng de steken in een 3 om 3 positie.
U zult dus steken moeten overhangen van het onderbed
naar bovenbed en andersom met gebruikmaking van deze
overzetnaald.
Let erop dat de buitenste steken op het bovenbed staan
steekgrootte boven- en onderbed op 6
soms worden de buitenste steken niet goed gebreid, zet dan bij iedere toer de
buitenste steken in de E-positie; dan gaat het wel goed.
Zorg ervoor dat de begindraad vast zit, want anders worden de eerste steken niet
goed gebreid.
brei ongeveer 65 toeren
zet op het boven- en onderbed de steekgrootte zo groot mogelijk
brei 1 toer
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breng de steken van het onderbed over naar de lege naalden van het bovenbed met
gebruikmaking van de overzetnaald
laat het onderbed naar beneden zakken
kant de steken af met de tonghaaknaald
begin aan de andere kant van de draad.

