CLUB GELUK BREIT VOOR

KNIT YOURSELF A MERRY
LITTLE CHRISTMAS SWEATER
en help LINDA.foundation gezinnen in financiële nood een fijne kerst te geven. Armoede is niet eerlijk!
En daarom willen wij iedereen oproepen deze winter mini kerstruitjes voor in de kerstboom te breien.

Brei jij er ook een paar? Dan geven wij je
een patroon voor een effen mini kerstrui
uit ons boek Kleine kerstruien breien met
Club Geluk. Pimp dit truitje zoals jij wilt en
maak er je eigen creatie van. Hoe lelijker
hoe beter met Kerst! In ons boek staan
nog veel meer truitjes en ideeën.
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KNITTING LITTLE CHRISTMAS SWEATERS WITH CLUB GELUK
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KLEINE KERSTTRUIEN BREIEN MET CLUB GELUK

Wie zijn wij? Club Geluk (www.clubgeluk.nl)
maakt realistische en humoristische brei- en
haakwerken, en schrijft handwerkboeken.
Het oeuvre tot nu toe: Club Geluk en het
geheim van de gebreide ham, Club Geluk
en de Fantastische Truien, Huiselijk Haken
met Club Geluk en Club Geluk’s haak &
brei journal. Hiernaast ontwerpt Club
Geluk (on)nodige maar o zo leuke
handwerkproducten zoals de Darn! Men
With Yarn-kalender. Ook handwerkt Club
Geluk in opdracht voor uiteenlopende
mensen en merken zoals Zeeman,
HEMA, Volkskrant, Libelle, Endemol,
Kitsch Kitchen, Regia garen, Durable en
meer. Goed, dan weet je wie wij zijn.

Als je de dolle truitjes af hebt kan je de
truitjes opsturen naar ons postadres:
Club Geluk
Hilversumstraat 32
1024 JZ Amsterdam
www.kosmosuitgevers.nl

NUR 474
Kosmos Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen

Nu even de spelregels. Hiermee ga je akkoord als je meedoet en geeft daarmee ook aan deze te hebben gelezen en begrepen:
Truitjes worden niet geretourneerd en Club Geluk is nadat deze zijn ontvangen de eigenaar van het truitje. We gaan deze dan proberen te verkopen. Verkoopt het truitje niet binnen de door ons verwachte tijd dan vinden we altijd een andere goede bestemming
voor het truitje. Een leuke actie bijvoorbeeld waarmee we niet meteen geld verdienen om te kunnen doneren, maar wel awareness
kunnen creëren. Dan doen we dan graag. Hoe dan ook gebruiken we ze alleen maar in het kader van dit of een ander goed doel,
direct of indirect.
We kunnen geen verzendkosten en materialen vergoeden.
Helaas geven we geen les via de mail, want we zijn druk met verkopen. Vind je het moeilijk? Kijk dan naar onze instructie filmpjes
online of boek een workshop! Ook advies vragen bij een buurvrouw/man/oma/opa/oom/tante werkt vaak goed en is meteen
gezellig.
We proberen de kosten en overhead zo laag mogelijk te houden en verkopen de truitjes voor ongeveer 10 euro, maar prik ons er
nog niet op vast. Dan blijft er na btw en onkosten/overhead 1 euro over, die dus naar LINDA.foundation gaat.
En ja, je mag ook een leuk truitje voor je eigen boom maken! Maar je kan het patroon niet voor andere doeleinden gebruiken dan
breien voor LINDA.foundation en je eigen boom.

PATROON VOOR
EEN EFFEN MINI
KERSTRUI
GEREEDSCHAP
Sokkenbreinaalden 2,5 mm
Stopnaald
Schaar
Hulpdraad
MATERIAAL
Garen voor naalden 2-3 mm
Stekenverhouding
10 x 10 cm = 30 steken x 42 toeren
AFKORTINGEN
r = recht
av = averechts
st = steken
m = meerdering (gedraaide omslag)
HALS EN BORST
Zet 18st op en verdeel deze als volgt over
4 sokkennaalden: 5-4-5-4. Brei rond.
1-2: Brei boordsteek: 1r, 1av (18).
3-6: 18r (18).
Meerder (m) 8 st per toer de volgende
7 toeren.
7: Naald 1: brei 4r, m, 1r, m (7).
Naald 2: 3r, m, 1r, m (6).
Naald 3: 4r, m, 1r, m (7).
Naald 4: 3r, m, 1r, m (6).
Totaal: 26st.
8: Naald 1: 5r, m, 1r, m, 1r (9).
Naald 2: 4r, m, 1r, m, 1r (8).
Naald 3: 5r, m, 1r, m, 1r (9).
Naald 4: 4r, m, 1r, m, 1r (8).
Totaal: 34st.
9: Naald 1: 6r, m, 1r, m, 2r (11).
Naald 2: 5r, m, 1r, m, 2r (10).
Naald 3: 6r, m, 1r, m, 2r (11).
Naald 4: 5r, m, 1r, m, 2r (10).
Totaal: 42st.
10: Naald 1: 7r, m, 1r, m, 3r (13).
Naald 2: 6r, m, 1r, m, 3r (12).
Naald 3: 7r, m, 1r, m, 3r (13).
Naald 4: 6r, m, 1r, m, 3r (12).
Totaal: 50st.
11: Naald 1: 8r, m, 1r, m, 4r (15).
Naald 2: 7r, m, 1r, m, 4r (14).
Naald 3: 8r, m, 1r, m, 4r (15).
Naald 4: 7r, m, 1r, m, 4r (14).
Totaal: 58st.
12: Naald 1: 9r, m, 1r, m, 5r (17).
Naald 2: 8r, m, 1r, m, 5r (16).
Naald 3: 9r, m, 1r, m, 5r (17).
Naald 4: 8r, m, 1r, m, 5r (16).
Totaal: 66st.
13: Naald 1: 10r, m, 1r, m, 6r (19).
Naald 2: 9r, m, 1r, m, 6r (18).
Naald 3: 10r, m, 1r, m, 6r (19).
Naald 4: 9r, m, 1r, m, 6r (18).
Totaal: 74st.

14: Brei nu direct door met naald 4, leg
de lege naald even weg, en brei de eerste
12 steken van naald 1 erbij. Op deze
naald staan nu 30 steken. Op naald 1
staan nu 7 steken
Naald 1: Pak de lege naald er nu weer
bij. Brei 7 st van naald 1, leg de lege
naald even weg, brei de volgende 10 st
van naald 2 erbij op dezelfde naald: 17st
Naald 2: Pak de lege naald er nu weer
bij. Brei 8st van naald 2, leg de lege
naald even weg, brei de volgende 12st
van naald 3 erbij op dezelfde naald: 20st
Naald 3: Pak de lege naald er nu weer
bij. Brei 7st van naald 3, leg de lege
naald even weg, brei de volgende 10st
van naald 4 erbij op dezelfde naald:17st
Naald 4: Pak de lege naald er nu weer
bij. Brei de laatste 8st. Zet de eerste 12st
van naald 1 over op naald 4 zonder deze
te breien: 20st.
Totaal: 74st.
De steken zijn nu verdeeld over de 4
naalden:
Naald 1: 17 st
Naald 2: 20 st
Naald 3: 17 st
Naald 4: 20 st
Zet beide 17st op twee verschillende
hulpdraden
ROMP
Brei de overgebleven 40st (2x 20st)
gezamenlijk rond.
15-34: 40r (40).
35-36: Brei boordsteek: 1r, 1av (40).
Kant de steken 1r, 1av af.
ARMEN
Brei hierna de armen ieder apart, we
breien deze ook rond. Hecht de draad
hiervoor
aan.
15-34: 17r (17).
35-36: Brei boordsteek: 1r, 1av (17).
Kant de steken 1r, 1av af.
AFWERKING
Naai de oksels dicht en werk alle
draadjes weg.
© Club Geluk 2018. Aan dit patroon
kunnen geen rechten worden ontleend en
als er een fout in zit kunnen we het materiaal en tijd niet vergoeden. Het patroon
dupliceren mag ook niet. Al met al gaat
het er om dat het intellectueel eigendom
wordt gerespecteerd.

TECHNIEKEN
RECHTBREIEN
De truitjes breien we rond op sokkenbreinaalden en daarom breien we eigenlijk
alleen maar rechte steken.
BOORDSTEEK
Bij de hals en de boorden breien we
boordsteek, dus 1r, 1av.

MEERDEREN
In dit patroon meerderen we met een
gedraaide omslag. Hierdoor is de meerdering mooi dicht in tegenstelling tot een
gewone omslag.
AFKANTEN
Ben je klaar? Dan kant je natuurlijk af.
Normaliter kant je recht af, maar bij de
mini-kersttruien kant je af bij de boordsteek
en dus kant je ook 1r, 1av af.
GAREN
Wij gebruiken verschillende garens die
geschikt zijn voor naalden 2-3 mm. Maar
deze truitjes zijn ook uiterst geschikt voor
restjes! Want je hebt nergens meer dan
een bolletje nodig.
STEKENVERHOUDING
Wij houden daarbij de volgende stekenverhouding aan: 10 x 10 cm = 30 steken
en 42 toeren. Dus meestal was dat naalden 2,5 mm, maar brei vooral een
proeflapje met jouw garen en kijk welke
maat naalden voor jouw werkje nodig is.
Hierdoor krijgen alle truitjes allemaal ongeveer dezelfde grootte. Maar niemand
kan het truitje toch aan, misschien Barbie,
dus no worries.
VERSIEREN
Je kan verschillende wol gebruiken zodat
er streepjes ontstaan, verschillende steken,
of er van alles op mazen. Met mazen
borduur je de v-tjes aan de goede kant
van het breiwerk volgens je ontwerp. Of
naai er knopen op, een sjaal aan, glitters,
lampjes, borduur er Elvis op, maak er een
Elandgewei aan vast, hoe doller hoe beter
met een lelijke kersttrui!

