
Pluk die 
am r 
Borduur 'n 

bak vol rooiryp 
kersies of 

aarbeie om vir 
die kombuis te 
raam, of maak 
'n kussing vir 
die luilekker 
somerku iers 

buite. 
Saamgestel 
deur Retha 

Krieg 

ov 

Borduur die aarbeie vir jou huis. 
toto verskaf deur DMC Creative World 

Albei diagramme is in pakketvorm beskikbaar, ook 'n 
oulike geskenk vir 'n vriendin. 
Bel DMC tolvry by 0800-21 0-401 vir meer inligting of 

as jy 'n pakket wi! beste!. 
Die kode vir die kersieontwerp is: XC0384-A en vir die 

aarbeie: XC0385-A 

MATE 
Die motief is 20 x 25 em wanneer 
voltooi. 

BENODIGDHEDE 
40 x 40 em 16 et Aida-borduurgaas 

met ses steke per senti meter 
Borduurraam 
stomppuntborduurnaald no. 24 
Borduurstringkatoen, DMC art 117, 

stringetjies van elke kleur soos op 
diagram op bladsy 72 aangedui 

STEKE 
Kruissteek met 2 stringe oor 2 drade 
Agtersteek met 1 string oor 2 drade 

handwerk 

e 

AANWYSINGS 
1. Merk die middel van die borduur

gaas met rygsteke en werk die 
rafelrande om. 

2. Span borduurgaas in die raam: 
plaas dit oor die binneste ring en 
druk die buitenste ring daaroor. 
Draai die skroefie vas en trek die 
gaas styf sodat dit oor die raam 
span. 

3. Bepaal die middel van die dIagram. 
Borduur volgens diagram. 

4. Elke blokkie op diagram 

verteenwoordig een kruissteek 
wat in dieselfde rigting Ie. 

5. Pars die voltooide werk met 'n klam 
lap aan die verkeerde kant. 

6. Raam die voltooide werk, of werk 
nog 'n ontwerp uit en maak kus
sings daarvan. 
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Somerfraai wit 
BENODIGDHED E 
Sirdar Opium DK of Pingouin Crochet DK (50 
g-bolle); 3(4; 4; 5) bolle wit; 'n paar elk Inox
breinaalde van 3,25 mm en 4 mm; Inox
stekehouers. 
Let wei: Tensy die aanbevole breidraad 
gebruik word, kan Saprotex geen 
verantwoordelikheid vir die voltooide werk 
aanvaar nie. 

MATE 
Om borsmaat 67-72(77-82;87-92;97-102) 
em lossies te pas; ware grootte: bors 
76(86;97;107) em; lengte tot skouer 
46(48;51 ;54) em. 

SPANNING 
Spaar tyd deur 'n spanningstoets te doen: 
22 ste en 29 rye = 10 x 10 em oor koussteek 
met 4 mm-Ne. Die regte spanning is baie 
belangrik; indien daar te min steke in jou 
toetslappie is, moet dunner en indien te veel, 
dikker breinaalde gebruik word. 

AFKORTINGS 
adl - agter deur Ius 
aw - brei awe regs 
beg - begin 
gl- glip 
gs - glipsteek 
gl1 - glip 1 st regsgewys 
grtgso - gl 1 st, r 1 st, trek gs oor 
gv - gare vorentoe 
herh - herhaal 
ks - koussteek, r 1 ry, aw 1 ry 
m1 - maak 1 st deur Ius wat voor vlg st Ie op 
te tel en in agterkant daarvan te brei 
N(e) - naald(e) 
oorbl - oorblywende 
pat - patroon 
r - brei regs 
R(V)K - regte(verkeerde)kant van werk 
rif - riffelsteek, r1, aw1 
tgso - trek glipsteek oor 
tes - tesame 
vlg - volgende 
weersk - weerskante 

VOOR- EN AGTERPANT 
(dieselfde) 
Gebruik 3,25 mm-Ne en stel 77(87;99;109) 
ste op, brei 5 em rif en eindig met 'n RK-ry. 
Vig ry: Rif7(12;11;9), m1 [rif9(9;11;13), mil 
7 keer, rif 7(12;11;9) - 89(95;107;117) ste. 
Slaan oor na 4 mm-Ne en ks, brei tot werk 
31 em lank is, eindig met 'n VK-ry. 
Mousgatvorming: Heg 5 ste af aan beg van 
vlg 2 rye - 75(85;97;107) ste. 
Vig ry: r2, 9-rtgso,.r1, gv, r2tes, r tot laaste 7 
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~" ste, grtgso"r1, r2tes, r2. 
Vig ry: aw2, aw2tes, aw tot laaste 4 ste, 
aw2tes, adl, aw2. 
Herhaallaaste 2 rye nog 5(5;6;8) keer-
51 (61 ;69;71) ste. 
Vig ry: r2, grtgso, r1, gv, r2tes, r tot laaste 7 
ste, grtgso, gv, r1, r2tes, r2. 
Vig ry: Deurgaans aw. 
Herhaallaaste 2 rye nog 1 (3;4;2) keer-
47(53;59;65) ste. 
Gaan s6 voort: 
1 e ry: r4, gv, r2tes, r tot laaste 6 ste, grtgso, 
gv, r4. 
2e ry: Deurgaans aw. 
Die 1 e en 2e ry stel pat vas. 
Hou pat deurlopend tot mousgat 7(9;12;15) 
em lank is, eindig met 'n VK-ry. 
Halsvorming: vlg ry: pat 18(19;21 ;23), draai, 
plaas oorbl 29(34;38;42) ste op 'n 
stekehouer. 
Brei op hierdie 18(19;21;23) ste soos volg: 
Vig ry: Deurgaans pat. 
Brei 8 rye en vermin 1 st aan halsrand van 
elke ry -10(11;13;15) ste. 
Brei sonder vorming tot mousgat 
15(17;20;23) em lank is, eindig met 'n VK-ry. 
Heg in pataf. 
Met RK v~~r, tel oorbl 29(34;38;42) ste weer 
op, gl vlg 11 (15;17;19) ste op 'n houer. Heg 
werkdraad aan halsrand van oorbl 
18(19;21 ;23) ste vas, pat tot einde. 
Voltooi om met eerste kant ooreen te stem. 

HALSBOORDJIE 
Werk regterskouernate toe. Met RK voar en 
3,25 mm-Ne, tel op en r 18 ste uit linkerkant 
van halsrand, 11(15;17;19) ste op 
stekehouer aan voorpant, 18 ste uit 
regterkant van halsrand van voorpanl, 
11 (15;17;19) ste van stekehouer aan 
agterpant en 19 ste uit linkersykant van 
halsrand - 95(103;107;111) ste. 
Beg met 'n 2e rif-ry en brei 6 em rif, eindig 
met 'n VK-ry. 
Heg lossies rifsgewys at. 

MOUSGATBOORDJIES 
(dieselfd e) 
Werk linkerskouer- en halsboordjienaat 
aaneenlopend toe. 
Met RK voor en 3,25 mrn-Ne, tel op en r 
83(95;107; 119) ste ewmedig uit 
mousgatrand op. Beg met 'n 2e rif-ry en brei 
2 rye rit. Heg ritsgewys at. 

AFWERKIN G 
Werk sy- en mousgatboordjienate 
aaneenlopend toe. Kyk op bandjie van 
verpakking vir was- en parsaanwysings. 0 

HEKEL EN WEN 
Hier is nog 'n kans om vir ons DMC
hekelwedstryd in te skryf. 

Ontwerp 'n tafeldoek of bedde
ken, groot of klein, skryf dit in vir 
die opwindende wedstryd en wen 
pryse ter waarde van R17 000. 

Saam met rooi rose bied DMC 
Creative World weer aan ons le
sers die geleentheid om vir ons he
kelwedstryd in te skryf nadat Ie
seresse laat weet het die tyd was 
te min om hul ontwerpe te voltooi. 

DMC Traditions is 'n driedraadka
toenhekelgare wat in 'n verskei
denheid kleure beskikbaar is en 
word hoofsaaklik vir kledingstuk
ke, randpatrone, plekmatjies, de
kens en tafeldoeke aanbeveel. Ge
bruik die hekelgare en skryf in vir 
ons wedstryd. 

Die wedstryd bestaan uit twee 
kategoriee: hekel Of 'n beddeken 
6f 'n tafeldoek van jou keuse in 'n 
oorspronklike en nuwe ontwerp. 

Die wenner in elke kategorie 
ontvang R5 000. Die twee naas
wenners wen onderskeidelik R2 
500 en R1 000. 

REELS 
1. DMC Traditions.hekelgare moet gebruik 
word. Inskrywings moet vergesel word van 
die oorspronklike verpakkingstrokie. 
2. Sluitdatum is 5 November 1999. Geen 
laat inskrywings sal aanvaar word nie. 
3. Geen werknemer van rooi rose of DMC 
mag aan die wedstryd deelneem nie. 
4. Inskrywings kan gestuur word aan rooi 
rose/DCM·hekelwedstryd. PostNet Suite 
192. Privaatsak X2600. Houghton. 2041 


