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Angelique Janssen bedacht een MUTSJE, twee
SJAALS en een TRUI die we snel zelf kunnen MAKEN.
O ja, ze ging ook nog aan de slag met BONT.

Angelique Janssen
wilde een winkel,
maar ze werd
redactiemanager.
Iedere week laat
ze in Libelle iets
hips zien dat we zelf
kunnen maken.
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Zo maak je
de bontsjaal
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Grappig: VERSIER
je sjaal en handschoenen
met BONT.
Benodigdheden
schaar • naaimachine • naaigaren
• spelden • potlood • patroontekenpapier met ruitjes van 2x2 cm
• imitatiebont • voeringstof

Zo versier je de handschoenen
Meet eerst de breedte van de bovenkant
van de handschoenen rondom en pas indien
nodig het patroon hierop aan.
Speld de bovenkant (breedste kant) van het
bont en de voering met de goede kanten op
elkaar. Vouw daarna open en stik de zijnaad:
eerst die van het bontgedeelte en daarna die
van de voering.
Bedenk een patroontje met de steentjes en
borduur ze vast met een leernaald.

Extra voor de bontsjaal
Bijpassend lint van 1,5 cm breed
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Extra voor de handschoenen
leren handschoenen • opnaaibare
steentjes en studs, te koop bij de
fourniturenwinkel • leernaald

Leren jasje
(Arma), broek
€ 79,95
(Benetton).

LIBELLE MODE & STIJL

Laat het bontgedeelte met de verkeerde
kant naar buiten. Schuif hier de handschoen
in, zodat de bovenkant van de handschoen
en de onderkant van het bontdeel samenvallen. Naai met een handsteek het bont aan
de handschoen vast op de rand, gebruik
hiervoor de leernaald.
Naai daarna de voering ertegenaan. Klap
de bontrand naar boven, zodat het bont
zichtbaar is.

Stik het lint op de goede kant van de
voeringstof op de aangegeven plaats
(zie patroon), op 0,5 cm van de rand.
Speld de goede kant van het bont en
de voering tegen elkaar en stik vast,
laat een deel van ca. 18 cm in het midden open, zodat de sjaal daar gekeerd
kan worden. Zorg met het keren van
de sjaal dat het lint aan de voeringkant
terechtkomt. Als het uiteinde van de
sjaal door het lint heen gehaald wordt,
blijft de sjaal mooi om de hals zitten,
zonder hem te hoeven knopen.
Maak de opengebleven naad met een
klein steekje dicht.
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Zo werk je met bont
Teken het patroon over op patroontekenpapier met ruitjes. Knip het patroon uit.
Bepaal de richting van de vleug: dit is de
richting waarin je de haartjes het makkelijkst
plat kunt strijken. Dit is ook de richting waarin
de patroondelen op de stof worden gespeld.
Als het bont langharig is, is het beter om
de stof in een enkele laag te knippen en de
patroondelen op de verkeerde kant van de
stof te spelden. Probeer dan alleen de stof
door te knippen en niet de haartjes.
Knip met 1 cm extra langs de randen voor
de naden (bij langharig bont 1,5 cm) en
aan de onderkant plus de onderkant van de

mouw 4 cm extra voor de zoom. Knip ook
de voering met 1 cm extra langs de randen
en strijk de naden open na het stikken.
Speld het bont met de goede kanten tegen
elkaar en probeer de haartjes zo veel mogelijk tussen de delen te duwen. Het bont met
de vleug mee stikken, niet strijken, maar de
naden open leggen. Als de bonthaartjes in de
naden zijn meegestikt, trek ze dan met een
speld voorzichtig uit de naad.
Geef alle ronde naden na het stikken knipjes,
dan gaat de stof niet trekken. De naadtoeslag
in het bont hoeft niet te worden afgewerkt
met een zigzag- of locksteek.
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Afmetingen
cm lang.
30 cm breed, ca. 180

Zo maak je de sjaal
Zet 18 st. op met breinaald nr. 12.
1e t/m de 6e nld: r. Op de goede
kant zie je 3 ribbels.
7e nld.: r., brei de eerste en de
laatste st. van de nld. op de
gewone manier, maar sla bij de
overige st. de draad 2 maal i.p.v.
1 maal om de breinld.
8e nld.: av., laat bij de st. met de
dubbele omslag 1 omslag vallen.
9e nld: als de 7e nld.
10e nld: als de 8e nld.

LIBELLE MODE & STIJL

Gebreid in
de luie
wijvensteek

Deze sjaal van dik garen is in één avondje
gemaakt! Hij is gebreid in ribbels en met
een ‘luie wijvensteek’. Door de draad twee
maal om de naald te slaan en in de volgende
naald de extra omslagen te laten vallen,
krijg je lange steken en schiet het werk snel
op, vandaar die naam.

Herhaal de 1e t/m de 10e nld.
13 maal, brei daarna nog een
keer de 1e t/m de 6e nld. Laat
de kleuren mooi overlopen, dus
wissel af en toe van bol wol.
Knoop de begin- en einddraad
met een dubbele platte knoop
aan de achterkant van het werk
aan elkaar. Kant de steken losjes
af. Knip voor de franje van de
overgebleven wol stukjes van
20 cm. Leg de draden dubbel
en knoop ze aan de sjaal.
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Kort jasje
(eigen bezit),
laarsjes
€ 129,95
(Sacha), broek
€ 29,95 (Zara).
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Snelle trui
van band & lintgaren
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Deze trui is snel te breien met naalden nr. 10. Als je er een beetje tijd in
steekt, zou je ’m in een weekend af
kunnen hebben.
Hij is gemaakt van verschillende
soorten bandjes en lintgaren. De
restjes band die over waren zijn gebruikt om de trui extra te versieren
met kruissteken. De strepen van het
patroon zijn onregelmatig, midden in
het breiwerk is van kleur gewisseld
en de begin- en einddraden zijn aan
de voorkant tot kwastjes geknoopt.
Voor deze trui is Lana Grossa
bandjesgaren gebruikt omdat dat
lekker licht is.

Zo maak je de trui
Benodigdheden
2 breinaalden 8 en 10 mm met knop • 4 of 5
breinaalden 8 mm zonder knop • borduurnaald met stompe punt. Diverse soorten
Lana Grossa bandjesgaren:
3 bollen Florida grijs kleurnr. 12
2 bollen Florida bruin kleurnr. 4
2 bollen Dacapo groen kleurnr. 21
2 bollen Dacapo bruin kleurnr. 9
1 bol Linea Pura Panama groen kleurnr. 9
1 bol Bicolore bruin/grijs kleurnr. 12
1 bol Bicolore wit kleurnr. 14
1 bol Bicolore groen kleurnr. 9
1 bol Bicolore geel kleurnr. 6
1 bol Aria bruin kleurnr. 9
1 bol Aria groen kleurnr. 21
1 bol Aria lichtgroen kleurnr. 15

Broek
€ 29,95
(Zara).
Afmetingen
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Stekenproef: 8 st. en 12 nld. met naald
10 in tricotsteek is 10x10 cm. Brei een proeflapje van ca. 15x15 cm, maak het vochtig en
laat het drogen. Meet het aantal steken en
naalden per 10 cm, gebruik zo nodig dikkere
of dunnere breinaalden.
Zo maak je de trui
Een aantal strepen wordt met één garen gebreid en een aantal strepen met twee garens

tegelijk. Wissel de kleuren voor de strepen
niet aan de zijkant van het werk, maar ergens midden in het breiwerk. Knoop daarbij
de garens op ca. 5 cm van het uiteinde als
een kwastje aan elkaar en laat dit kwastje
aan de goede kant van het werk hangen. In
verband met het wisselen van kleur midden
in het breiwerk, is het aantal nld. per streep
een richtlijn. Varieer naar eigen inzicht en laat
de hoeveelheid garen per kleur daarbij een
rol spelen. Om de strepen op de pas te laten
doorlopen, is het belangrijk de laatste strepen
bij panden en mouwen even hoog te breien.
Streeppatroon panden
6 (7-7) nld. Bicolore bruin/grijs
5 (6-7) nld. Dacapo bruin + Aria bruin
3 nld. Bicolore wit
7 nld. Florida grijs
5 (5-6) nld. Bicolore groen
5 (6-7) nld. Dacapo groen + Aria groen
6 nld. Dacapo bruin + Aria bruin
1 nld. Florida bruin
3 nld. Bicolore wit
5 (5-6) nld. Dacapo groen + Aria groen
5 (6-6) nld. Aria lichtgroen + Panama groen
7 (7-8) nld. Florida grijs
4 of meer nld. Bicolore groen

Streeppatroon mouwen
*2 nld. Florida grijs, 2 nld. Bicolore wit,
herhaal vanaf * 3 keer
2 nld. Florida grijs
7 (8-9) nld. Dacapo groen + Aria groen
7 (8-9) nld. Aria lichtgroen + Panama groen
3 nld. Bicolore bruin/grijs
7 nld. Dacapo bruin + Aria bruin
1 nld. Florida grijs
8 (9-9) nld. Dacapo groen + Aria groen
5 (6-6) nld. Aria lichtgroen + Panama groen
7 (7-8) nld. Florida grijs
4 of meer nld. Bicolore groen
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Rechtermouw: zet 20 (22-24) st. op met
naald 8 en Florida bruin. Brei 4 cm in boordsteek 2 r., 2 av. Brei verder met naald 10 in
tricotsteek volgens het streeppatroon van de
mouwen. Meerder daarbij aan weerskanten
10x elke 4e nld. 1 st. Brei met de verkregen
40 (42-44) st. tot een totale hoogte van
42 (43-44) cm. Kant voor de raglan aan
weerskanten 3 st. af. Minder vervolgens op
dezelfde manier als bij de panden aan de
rechterkant 12 (13-14) x elke 2e nld. 1 st. en
aan de linkerkant 10 (11-12) x elke 2e nld.
1 st. Neem daarna aan de linkerkant 2x 6
st. op de hulpnaald. Brei de linkermouw in
spiegelbeeld.

Afwerking: speld de delen op patroonmaat vast, leg er vochtige doeken over en
laat de delen zo drogen. Sluit de raglannaden. Sluit de zij- en mouwnaden. Neem voor
de halsboord de st. van de hulpnaald over
op 3 of 4 naald 8 zonder knop. Brei met
Florida bruin in het rond in boordsteek 2 r.,
2 av., minder daarbij in de eerste toer tot
52 (52-56) st. Kant na 8 toeren de st. losjes
af. Borduur met Bicolore geel wat steken
over de raglannaden. Borduur naar eigen
inzicht met verschillende restjes bandjesgaren op de panden en de mouwen grote
kruissteken of maas V-vormige steken over
de gebreide steken, laat de uiteinden van
de garens aan de voorkant hangen. Kijk voor
ideeën naar de foto.

Zo maak je de sjaal
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Truitje
€ 79,95 (Noa
Noa), broek
€ 79,95
(Benetton).

KNIP DE
FRANJE
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Knip de tricotstof diagonaal door zodat
er twee gelijke driehoeken ontstaan.
Meet zoals in fig.1 de lengte voor de franje.
Om het recht te knippen is het handig om
de lijn met tape af te plakken.
Plak de tape trapsgewijs vanuit de hoeken
(zie figuren 1,2 en 3), zodat de franje mooi
in de hoeken geknipt kan worden. Begin
aan de bovenkant te plakken, evenwijdig
aan de 145 cm lijn (zie fig.2).
Tape net zolang door totdat de lijn 90
graden loopt met de zijkant van de lap stof.
Nu kan alle franje met de lineaal afgetekend
worden (franje is 1 cm) om te knippen.
Om de onderste punt goed te kunnen
knippen, plak je als eerste de tape in het
midden van de punt. Werk nu trapsgewijs
weer naar de andere franje van 90 graden
toe. En doe dit ook aan de andere zijde
van de punt.
Als alle tape geplakt is kan de franje
geknipt worden. Knip langs de tape tot aan
de afgeplakte rechte lijn (driehoeken eruit
knippen). Doe dit met de drie zijden.
Rijg hier en daar een kraal aan de franje en
maak vast met een knoop aan het uiteinde
van de franje. De tricot rafelt niet, dus er
hoeft niets afgewerkt te worden.

KEKKE
MUTS
wets rondbreien

Ouder

Laat de winter maar komen,
onze OREN blijven WARM
Superleuk, zo’n fijne warme
muts met kabels. Om ’m te
breien, heb je een kabelnaald
nodig (in elke handwerkzaak te
koop). Deze muts is in het rond
gebreid op breinaalden zonder
knop. Je kunt de muts ook heen
en weer breien op twee breinaalden met knop. Zet dan twee
steken extra op voor de kantsteken en brei in de teruggaande
naalden recht boven recht en
averecht boven averecht.
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fig. 1

Afmetingen
omtrek 56 cm

fig. 2
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Zet met de groengeel gemêleerde wol 72 st. op verdeeld
over 3 of 4 breinld. 6 zonder
knop. Brei met de vierde of vijfde naald in het rond in boordsteek 2 r., 2 av. tot een hoogte
van 10 cm. Brei verder met
nld. 7 en groen:
1e toer: brei *2 r., 1 av., 1 st.
meerderen door het lusje
tussen de st. verdraaid av. te
breien, 1 av., 6 r., 1 av., 1 st.
av. meerderen, 1 av., herhaal
vanaf * nog 5 keer.
2e, 4e en 6e toer: 2 gekruiste
st. (brei hiervoor de 2e st. voor

de 1e st. langs r. en laat de st.
op de nld. staan, brei dan de 1e
st. r. en laat beide st. afglijden),
3 av. 6 r., 3 av., herhaal vanaf *.
3e, 5e, 7e en 9e toer: *2 r., 3
av., 6 r., 3 av., herhaal vanaf *.
8e toer: *2 gekruiste st., 3 av.,
kabel 6 st. naar rechts (neem
de eerste 3 st. op de kabelnaald achter het werk, brei de
volgende 3 st. r. en brei daarna
de 3 st. van de kabelnaald r.),
3 av., herhaal vanaf *.
Herhaal steeds de 2e t/m de 9e
toer. Begin bij een totale hoogte
van 25 cm met minderen voor

de bol, brei daarvoor de 3 st.
av. als volgt: 1 av., 2 av. samen
breien.
Volgende toer: in patroon.
Volgende toer: brei steeds de
2 st. av. samen.
Volgende toer: in patroon.
Volgende toer: de 6 st. van elke
kabel 2 aan 2 r. samen breien.
Volgende toer: de st. van de
gekruiste st. samen breien.
Knip de draad door en haal
deze door alle st. Trek stevig
aan en hecht af. Maak van de
resterende wol een pompon en
naai deze bovenop de muts.

PRODUCTIE: MARJA VAN HOUT (BREIWERK), PAOLA KALSHOVEN, MAXIME VAN HULTEN, LIANNE WOUTERS
FOTOGRAFIE: SONJA VELDA

Rugpand: zet 46 (50-54) steken op met
naald 8 en Florida bruin. Brei 8 cm in boordsteek 2 r., 2 av. Brei verder met naald 10 in
tricotsteek volgens het streeppatroon van
de panden. Kant bij een totale hoogte van
43 (44,5-46) cm aan weerskanten voor de
raglan 3 st. af. Minder daarna 12 (13-14)
maal elke 2e naald 1 steek als volgt: goede
kant, 1 kantst., 1 r., 2 st. r. sbr., brei de naald
uit tot op de laatste 4 st., dan 1 st. afh., 1 st.
r. en de afgehaalde st. over de gebreide st.
halen, 1 r., 1 kantst. Neem de resterende
16 (18-20) st. over op een hulpnaald.
Voorpand: brei als het rugpand tot er voor
de raglan aan weerskanten 10 (11-12) maal
elke 2e naald 1 st. geminderd is. Neem de
resterende 20 (22-24) st. op een hulpnaald.
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