De Kalix-want
(damesmaat)

Ontwerp Solveig Larsson

Naar een oud patroon van een muts uit Neder-Kalix (Noord-Zweden). De muts bevindt zich in de
collectie van het Nordiska Museet in Stockholm.
Garen: 3-draads wol (Uve-3), rood en zwart
Pendikte: rondbreinaald 3,5 (of 5 sokkennaalden van 20 cm)
Rechter want
Opzetten:
met twee vingers (linkerhand) en een breinaald in de rechterhand. Gebruik rood en zwart garen.
Maak een lus met beide kleuren, plaats de naald in de lus, leg het rode garen om de wijsvinger ,
het zwarte garen om de duim. Zet 44 steken op zoals te doen gebruikelijk.
Onderzijde:
Leg na het opzetten de beide draden tussen de naalden, naar je toe (de voorkant). LET OP: de
want wordt rondgebreid, dus na het opzetten moet je de opzettoer sluiten.
Brei 2 toeren als volgt:
Toer 1: haal de achterste draad over de voorste en brei 1 steek avrecht. Leg de draad weer naar je
toe, dus naar de voorkant van het breiwerk. Pak opnieuw de achterste draad, haal deze over de
voorste en brei 1 steek avrecht. Herhaal dit tot het eind van de toer. Het resultaat is om en om een
rode en een zwarte steek op de pen.
Toer 2: haal het achterste garen onder het voorste garen door en brei 1 steek avrecht. Herhaal dit
tot het eind van de toer.
Het vervolg van de want:
Volg het patroon (zie beneden). Dus eerst 2 toer voordat de patroonkleur wordt gebruikt. Na 33
toer wordt ruimte gemaakt voor de duim. Brei de 2-de tot en met de 10-de steek (9 steken) van
de derde breinaald op een dunnere draad in afwijkende kleur. Zet deze 9 steken vervolgens terug
op de rechternaald. Brei nu verder in het patroon. De 9 steken met het dunnere draadje brei je dus
nogmaals. Brei vervolgens nog 28 toer volgens het patroon. Begin daarna met minderen.
Minderen:
Minder aan beide zijkanten (zie teltekening) 2 steken als volgt: 1 toer met mindering, 1 toer
zonder mindering, 1 toer met mindering en 1 toer zonder mindering. Daarna minder je iedere toer
deze 4 steken, tot er nog 8 steken over zijn. Haal de draad door deze 8 steken en hecht deze af.

NB.: de mindering wordt het mooist als je aan het begin van pen 1 één steek afhaalt, één steek
breit en de afgehaalde steek over de gebreide heen haalt. Aan het eind van pen 2 brei je twee
steken samen. Je herhaalt dit aan het begin van pen 3 en het eind van pen 4.
De duim:
Verwijder de duimhulpdraad. Zet de 2 x 9 steken rond het duimgat op een naald, en neem 2
steken op aan elke kant van het duimgat. Je hebt dan 22 steken op 4 naalden. Brei 18 toer volgens
het patroon van de want. Vervolgens minder je aan de beide zijkanten iedere toer 2 steken (= 4
maal 4 steken). Haal de draad door de laatste 6 steken en hecht deze af.

Linker want
Wordt op dezelfde wijze gebreid, maar de hulpdraad voor de duim wordt op steken van de tweede
breinaald gezet, te rekenen 1 steek vanuit de kant.

Hecht alle losse draden zorgvuldig af, vooral bij de onderzijde van de duim, zodat er geen gaten
ontstaan.
Vlechtjes en kwastjes:
Maak 2 vlechtjes en 2 kwastjes en bevestig ze aan de want, aan de andere zijde dan de duim.

Telpatroon van de Kalix want

Kijk voor meer want-inspiratie op www.solveigs-vantar.se

