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GAREN
Felted Tweed 
A Eden 209
B Bilberry 151
C Bottle Green 207
D Treacle 145
E Cumin 193
F Ginger 154
G Iolite 208
H Granite 191
I Clay 177
J Stone 190
K Avocado 161
L Seafarer 170
M Rose Quartz 206

Naalden
1 paar 4mm

Stekenverhouding
20 st en 40 naalden = 10x10cm in ribbelsteek met naalden nr 4mm.

Afmeting
Elk van de 4 grote vierkante delen is 30x30cm.
Het middelste vierkante deel is 45x45cm.

Basis vierkant (maak meerdere van deze zoals hieronder aangegeven)
Zet 66 st op met naalden nr 4mm en de eerste kleur.
naald 1 (verkeerde kant): gebruik de eerste kleur, 33r, plaats een 
markeerring op de naald, 33r.
naald 2: gebruik de 2e kleur, brei recht tot 2 st voor de 
markeerring, 2 verdraaid recht samenbreien, schuif de markeerring 

op de rechternaald, 2r samenbreien, brei recht tot het eind – 2 st 
geminderd.
naald 3: brei recht met de 2e kleur.
naald 4: gebruik de eerste kleur, brei recht tot 2 st voor de 
markeerring, 2 verdraaid recht samenbreien, schuif de markeerring 
op de rechternaald, 2r samenbreien, brei recht tot het eind – 2 st 
geminderd.
naald 5: brei recht met de eerste kleur.
Herhaal de naalden 2 t/m 5 tot er 2 st overblijven.
Verwijder de markeerring.
Volgende naald (verkeerde kant): gebruik de eerste kleur, 2r 
samenbreien en hecht af.
Dit voltooid 1 basis vierkant.

Eerste grote vierkant
Dit deel is gemaakt van 4 basis vierkanten (A, B. C en D), zie 
diagrammen voor verdere begeleiding.
vierkant A: maak 1 basis vierkant met gebruik van de garens A en 
D als eerste en tweede kleuren.
vierkant B: maak nog een basis vierkant met gebruik van de garens 
C en I als eerste en tweede kleuren.
Maak nu vierkant C welke de vierkanten A en B samenvoegt (zie 
diagram van het grote vierkant voor oriëntatie).
vierkant C: neem de goede kant van het werk naar je toe, gebruik 
naalden nr 4mm en garen G, neem op en brei 33 st recht langs 
de naald-einde kant van vierkant B vanaf de opzetrand tot het 
afhechtpunt, vervolgens 33 st langs de naald-einde kant van vierkant 
A vanaf het afhechtpunt tot de opzetrand.
Begin met naald 1, brei door als aangegeven voor het basis vierkant, 
gebruik de garens G en J als eerste en tweede kleuren.
vierkant D: neem de goede kant van het werk naar je toe, gebruik 
naalden nr 4mm en garen E, neem op en brei 33 st recht langs 

handwerktechniek

moeilijkheidsgraad

KAL20-00001-Release1-Elder-DUT

v.1 

KAL Elder Throw
Release one
Door Lisa Richardson

meer informatie
over het garen

op knitrowan.com

2/5

Het model valt onder het auteursrecht.
© Copyright MEZ Crafts UK Ltd., 2020.

MEZ Crafts UK Ltd., 17F, Brooke’s Mill,  Armitage Bridge, Huddersfield, HD4 7NR, www.knitrowan.com

https://knitrowan.com/en/yarns/finder
https://knitrowan.com/en/yarns/felted-tweed
https://knitrowan.com/en/yarns/finder
http://www.knitrowan.com/?utm_source=PDF&utm_medium=Pattern


de naald-einde kant van vierkant A vanaf de opzetrand tot het 
afhechtpunt, vervolgens 33 st langs de naald-einde kant van vierkant 
B vanaf het afhechtpunt tot de opzetrand.
Begin met naald 1, brei door als aangegeven voor het basis vierkant, 
gebruik de garens E en B als eerste en tweede kleuren.
Dit voltooid het 1e grote vierkant.

2e grote vierkant
Brei als aangegeven voor het eerste grote vierkant, gebruik de eerste 
en tweede kleuren als volgt:
vierkant A: K en L.
vierkant B: H en C.
vierkant C: D en M.
vierkant D: E en A.

3e grote vierkant
Brei als aangegeven voor het eerste grote vierkant, gebruik de eerste 
en tweede kleuren als volgt:
vierkant A: G en L.
vierkant B: F en H.
vierkant C: K en I.
vierkant D: C en D.

4e grote vierkant
Brei als aangegeven voor het eerste grote vierkant, gebruik de eerste 
en tweede kleuren als volgt:
vierkant A: J en B.

vierkant B: F en I.
vierkant C: M en L.
vierkant D: K en A.

Middelste vierkant deel
Brei als aangegeven voor het eerste grote vierkant, gebruik de eerste 
en tweede kleuren als volgt:
vierkant A: K en H.
vierkant B: G en F.
vierkant C: D en C.
vierkant D: B en I.
Voeg nu meer vierkanten toe (zie diagram voor het middelste 
vierkant deel voor oriëntatie) als volgt:
vierkant E (gemaakt boven vierkant C): Zet 33 st op met 
naalden nr 4mm en garen A, vervolgens 33 st opnemen en recht 
breien langs de goede kant van de naald-einde kant van vierkant C 
vanaf het afhechtpunt tot de opzetrand. 66 st.
Begin met naald 1, brei door als aangegeven voor het basis vierkant, 
gebruik de garens A en E als eerste en tweede kleuren.
vierkant F (gemaakt boven vierkant A): Zet 33 st op met 
naalden nr 4mm en garen L, vervolgens 33 st opnemen en recht 
breien langs de goede kant van de naald-einde kant van vierkant E 
vanaf het afhechtpunt tot de opzetrand. 66 st.
Begin met naald 1, brei door als aangegeven voor het basis vierkant, 
gebruik de garens L en F als eerste en tweede kleuren.
Naai de naald-einde kant van vierkant F aan de bovenkant van vierkant A.

vierkant G (gemaakt aan de linkerzijde van vierkant D): 
Zet 33 st op met naalden nr 4mm en garen C, vervolgens 33 st 
opnemen en recht breien langs de goede kant van de naald-einde 
kant van vierkant D vanaf het afhechtpunt tot de opzetrand. 66 st.
Begin met naald 1, brei door als aangegeven voor het basis vierkant, 
gebruik de garens C en H als eerste en tweede kleuren.
Naai de naald-einde kant van vierkant F aan de bovenkant van 
vierkant A.
vierkant H (gemaakt boven vierkant G): neem de goede kant 
van het werk naar je toe, gebruik naalden nr 4mm en garen D, 
vervolgens 33 st opnemen en recht breien langs de naald-einde kant 
van vierkant G vanaf de opzetrand tot het afhechtpunt, vervolgens 
keren en 33 st opzetten. 66 st.
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Begin met naald 1, brei door als aangegeven voor het basis vierkant, 
gebruik de garens D en G als eerste en tweede kleuren.
Naai de naald-einde kant van vierkant H aan de zijde van vierkant A.
vierkant I (om de vierkanten F en H samen te voegen): 
neem de goede kant van het werk naar je toe, gebruik naalden nr 
4mm en garen J, vervolgens 33 st opnemen en recht breien langs 
de naald-einde kant van vierkant F vanaf de opzetrand tot het 
afhechtpunt, dan 33 st langs de naald-einde kant van vierkant H 
vanaf het afhechtpunt tot de opzetrand.
Begin met naald 1, brei door als aangegeven voor het basis vierkant, 
gebruik de garens J en M als eerste en tweede kleuren.

Opspannen 
Span elk deel op de aangegeven maat op met spelden en dek af met 
een schone vochtige doek en laat op natuurlijke wijze drogen.
Werk alle draden netjes weg.
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