Chevronbaret
.

Materiaal
50 gram Lang Merino 150, (hoofdkleur)
27 st in tricotsteek met nld van 3-3.5 mm = 10 cm
50 gram Lang Jawoll Dégradé (bijkleur)

Rondbreinaald
3 mm, 40 cm

Sokkennaalden
3 mm. Gebruik deze als de steken niet meer op de
rondbreinaald passen.

Stekenmarkeerder
Gebruik deze aan het begin van de naald en eventueel voor
elk rapport.

Symbolen:
r
av
ov
r sm
dov
M

= recht
= averecht
= overhaling*
= brei 2 st recht samen
= dubbele overhaling**
= meerdering***

*overhaling = haal 1 steek af en brei 1 st; haal de afgehaalde
st over, òf
Draai 1 st om op de linker naald en brei 2 st verdraaid recht
(dus achter insteken).
** dubbele overhaling = Haal 2 st af alsof je 2 st recht samen
wil breien, brei 1 st en haal de afgehaalde st over. De
middelste steek blijft zo de centrale steek.

***meerdering = haal een lusje op tussen 2 steken, zet hem
op de linker naald en brei de steek verdraaid recht (dus achter
insteken).

Stekenverhouding
Bij het patroon staat het garen vermeld dat gebruikt is, maar je
kunt natuurlijk een ander garen kiezen.
Neem dan garen met een zelfde stekenverhouding.
Maak altijd een proeflapje.
Heb je minder steken op 10 cm, neem dan een dunnere
breinaald; heb je meer steken, neem dan een dikkere.
Als bijkleur kun je ook sokkenwol nemen met een kleurverloop.

Pasmoment
Na het breien van de boord, is het handig om deze om het
hoofd te passen.
Zet alle steken op een lange rondbreinaald of een lange draad
en pas de boord om het hoofd.
Is de boord iets te strak, brei hem dan opnieuw met een
breinaald die een halve mm dikker is.
Is de boord iets te wijd, brei hem dan opnieuw met een
breinaald die een halve mm dunner is.
Je kunt ook een paar steken meer of minder op de naald
zetten. Verreken dat dan wel met het aantal steken boven de
boord.
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Opzet
Zet 140 st op met de hoofdkleur en brei 12 naalden
boordsteek 1/1 (1 st recht, 1 st averecht).

Vanaf nu geen 5 maar 4 naalden van elke kleur.

Pasmoment
Brei daarna 2 nld recht en meerder in de eerste nld verdeeld
20 st (160 st).
Brei het telpatroon. Na het breien van het telpatroon heb je
200 st op de naald.
Brei na het telpatroon 2 nld recht met de hoofdkleur, 1 nld
recht met de bijkleur en 5 nld averecht met de bijkleur
(vouwrand).

Brei afwisselend met de hoofdkleur en de bijkleur.
recht (hoofdkleur)
1r, M, 8r, dov, 8r, M (deze st steeds herhalen)
recht
als 2e nld
recht

6e

nld: recht (bijkleur)
7e nld: als 2e nld
8e nld: recht
9e nld: 1r, M, 3r, ov, 3 r, dov, 3r, 2 st r sm, 3r, M (180 st)
10e nld: recht
11e nld;
12e nld:
13e nld:
14e nld:
15e nld:

recht (hoofdkleur)
1r, M, 7r, dov, 7r, M
recht
als 12e nld
recht

16e nld:
17e nld:
18e nld:
19e nld:
20e nld:

recht (bijkleur)
als 12e nld
recht
1r, M, 2r, ov, 3r, dov, 2r, 2 st r sm, 3r, M (160 st)
recht

21e nld:
22e nld:
23e nld:
24e nld:
25e nld:

recht (hoofdkleur)
1r, M, 6r, dov, 6r, M
recht
als 22e nld
recht

26e nld:
27e nld:
28e nld:
29e nld:
30e nld:

recht (bijkleur)
als 22e nld.
recht
1r, M, 2r, ov, 2r, dov, 2r, 2 st r sm, 2r, M (140 st)
recht

1r, M, 5r, dov, 5r, M (hoofdkleur)
recht
als 31e nld
recht

35e nld:
36e nld:
37e nld:
38e nld:

1r, M, 2r, ov, 1r, dov, 2r, 2 st r sm, 1r, M (120 st)
recht
1r, M, 4r, dov, 4r, M
recht

39e nld: 1r, M, 1r, ov, 1r, dov, 1r, 2 st r sm, 1r, M (100 st)
40e nld: recht
41e nld: 1r, M, 1r, ov, dov, 2 st r sm, 1r, M (80 st)
42e nld: recht

Ga nu verder met de bovenkant van de baret.

1e nld:
2e nld:
3e nld:
4e nld:
5e nld:

31e nld:
32e nld:
33e nld:
34e nld:

43e nld:
44e nld:
45e nld:
46e nld:

1r, M, 2r, dov, 2r, M
recht
1r, M, ov, dov, 2 st r sm, M (60 st)
recht

47e nld:
48e nld:
49e nld:
50e nld:

1r, M, 1r, dov, 1r, M
recht
2r, dov, 1r (40 st)
recht

51e nld: 1r, dov (20 st)
52e nld: recht
53e nld; alle st twee aan twee sm breien (10)

Afwerking:
Breek de draad af en haal hem door de laatste steken.
Hecht alle draden af.
Sproei de baret nat en trek hem over een bord en laat
hem drogen.
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