In samenwerking met

Happy Wanten
No. 2003-171-9630

Maat: Dames, (heren)
Verbruik: 1 bol Happy Sheep en een rest van dezelfde kwaliteit in een contrastkleur.
Materiaal: Sokkennaalden 5 mm
Stekenverhouding: 18 steken is 10 cm
Afmetingenl: De wanten zijn 10 (11) cm breed en 25 (25) cm lang.
Supereenvoudige wanten, gebreid op grote naalden met dik garen. Een snel
weekendproject.
Koop garen en toebehoren hier:
http://shop.hobbii.nl/happy-wanten
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Wanten
Rand
Zet 34 (38) steken op met de basiskleur op sokkennaalden 5 mm. Brei 9 toeren 2-kleurig in
tricotsteek, als volgt:
Leg beide kleuren over de wijsvinger, alsof er met 1 kleur gebreid wordt. De lichte
contrastkleur (dominant) ligt het dichtste bij de handrug en de basiskleur ligt de dichtste bij
de vingertop.
Hierdoor komt de contrastkleur meer naar voren dan de basiskleur. Het klinkt vreemd, maar
is echt waar.
LET OP: Als je een lichtgekleurde want breidt, brei dan de donkere kleur als dominerende
kleur.
Want
Knip de contrastkleur af en brei verder met de basiskleur.
LET OP: Door het breien met 1 kleur (draad) veranderd de stekenverhouding en wordt het
gebreide iets losser dan voorheen. Brei daarom verder met dezelfde aantal steken als de
rand.
Brei 8 (10) toeren tricotsteek. Brei verder tot het begin van de toer. Begin hier te meerderen
voor de duim.
Duim, rechter want
1e toer: Omslag, 1 re, omslag. Brei de toer verder in tricotsteek.
2e toer: Brei in tricotsteek en brei de omslagen gedraaid re.
3e toer: Omslag, 3 re, omslag. Brei de toer verder in tricotsteek.
Meerder op deze wijze tot 9 (11) steken bij de duim.
Duim, linker want
In tegenstelling tot de rechterduim, wordt de linker duim aan het einde van de toer gebreid.
1e toer: Brei in tricotsteek tot er 1 steek over is, omslag, 1 re, omslag.
2e toer: Brei in tricotsteek en brei de omslagen gedraaid re.
3e toer: Brei in tricotsteek tot er 3 steken over zijn, omslag, 1 re, omslag.
Meerder op deze wijze tot 9 (11) steken bij de duim.
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Hand, beide wanten
Zet de nieuwe steken bij de duim op een stekenhouder. Brei verder met de rest van de want.
Zet 2 nieuwe steken op over de ‘rustende’ duim-steken = 36 (40) steken. Brei rond in
tricosteek tot het werk 21 (22) cm meet.
Zet een markeerder aan het begin van de toer en een markeerder na 18 (20) steken.
Minder nu aan beide zijden van de markeerders, in iedere 2e toer.
Minder als volgt:
Brei de eerste 2 steken van de toer re samen, brei verder tot 2 steken voor de markeerder,
brei 2 steken gedraaid re samen, brei 2 steken re samen, brei verder tot 2 steken voor de
markeerder, brei 2 steken gedraaid re samen. In totaal zijn er in deze toer 4 steken
geminderd.
Door het afwisselend re en gedraaid re samenbreien hellen de minderingen naar elkaar en
geven een rand.
Minder tot er 6 (8) steken over zijn.
Knip het garen en haal deze door de resterende steken.
Duim
Haal 5 steken op langs het duimsgat en brei rond in tricotsteek over 14 (16) steken. Brei tot
de duim 4,5 (5) cm lang is, gemeten van de nieuwe opgehaalde steken. Brei alle steken
samen 2 aan 2. Brei een toer re. Knip het garen en haal deze door de resterende steken.
Hecht alle einden en geniet van je nieuwe wanten op een koude dag!.

Veel plezier!
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