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BENODlGDHEDE: Ongeueer 250 9 Elle 
F rolie ·dubbelbrelganng; 'n paar drade wil, 
plenk, swarl, aran}e, blau en helderplenk Ulr 
barduurwerk; poor bremaalde uan 4 mm; 
ntss/uiter van 40 em, 
MATE: Om borsmaal uan ongeueer 61 em 
Ie pas. 
SPANNING: 20 sle en 27 rye = 10 x 10 em 
oar koussleek . 
AFKORTINGS: r - brei regs; ow - brei 
aweregs; sl(e) - sleek(steke); all - allerna· 
liewe; awg - aweregsgewys; gs - glipsleek; 
herh - herhaal; weersk - weerskanle; uer· 
meer - vermeerder; vermin - verminder; les 
- lesame; ulg - uolgende; ks - koussleek (= 
een ry regs, een ry aweregs); grlgo - glip een 
steek, brei een steek regs, trek glipsteek 
oar; rif - riffelsteek (= een regs, een awe· 
regs). 
Borduursteke: Satynsteek, stamsteek, in· 
vulsteek. stersteek. 

AGTERPANT: Stel60 ste op en brei 6 em 
rif. 

Slaan oar na ks, vermeer 10 ste ewe redig 
gespasieer oor eerste ry. 

Brei voort tot werk 27 em lank is. 
Mousgatvorming: Heg aan weersk van 
werk al: 2 keer 2 ste, 2 keer 1 51. 

Brei voort tot werk 40 em lank is en heg af. . 

EERSTE VOORPANT: Stel 33 ste op en 
brei 6 em rif. 

Hou 5 voorpantrandsteke deurlopend in 
rif maar slaan oor na ks vir res van ste. 
V~rmeer 6 s te eweredig gespasieer oar 
eerste ks·ry. 

Brei voort tot werk 27 em lank is. 
Mousgatvorming: Heg aan mousgatrand 
een keer 3 s te, een keer 2 s te, 2 keer 1 st af. 

Brei voort tot werk 37 em lank is. 
Halsvorming: Heg aan halsrand 1 keer 4 
ste 1 keer 3 s te, 5 keer 1 s t af. 

Brei voort tot werk 40 em lank is en heg 
oorbl s te af. Brei tweede voorpant a m met 
eerste ooreen te stem, a l die vormings 
omgekeerd . 

MOUE (2): Stel 30 s te op en brei 5 ern rtf. 
Slaan oar na ks, vermeer 10 s te ewe redig 

gespasieer oor Ie ry. 
Vermeer In all rye 1 st aan weersk, 6 keeL 
Brei voort tot werk 28 em lank IS. 

Moukopvorming: Heg 4 ste aan weersk aI, 
heg daarna In vlg alt rye 1s t net na eerste en 
net voor laaste s t aI, 12 keer altesaam. 

Brei voort tot werk 39 em lank IS en heg 
oorbl ste af. 

AFWERKING: Borduur sneeuman op 
voorpant met behulp van Iota en skefs, wat 
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ware grootte IS. 

Vir beste resullate moet dun papler aan 
brelwerk va&geryg word waar mottel gebor 
duur gaan word. Borduur dan met satyn· 
s teek . 

Werk sy en mounate toe . Werk moue In 

mousgate vas. 

HAlSSTROOK: Tel 64 s te am halsrand op 
en brei 3 em rif. Heg af. Werk ritssluiter in 
pOS1SIe aan voorpante vas .• 


