
WANTEN
NOVITA HYGGE WOOL



NOVI TA  HYGGE WOOL 
WANTEN

Medium
Onterp: Sisko Sälpäkivi
Maten ong. 3–4 jaar (8–9 jaar) dames (heren)
Garen: Novita Hygge Wool
100(100)150(200) g
Naalden: Novita sokbreinaalden 7–8 mm (of de naalddikte die nodig is voor de 
juiste steekverhouding)
Steekpatronen: Boordsteek in toeren: *1r, 1av*, herh *–*. Tricotsteek in toeren: brei 
alle toeren recht.
Steekverhouding: 12 stn in tricotsteek = 10 cm
Afkortingen
av = averecht
r = recht
2rsambr = 2 steken recht samenbreien
st(n) = steek/steken

Linker want
Zet 18(20)22(24) stn op en verdeel de stn over 4 sokbreinaalden. Het begin van de 
toer ligt tussen naalden I en IV. Brei 6(7)8(10) cm boordsteek in toeren. 

Brei dan 3(4)5(6) cm tricotsteek in toeren. 
Markeer in de volgende toer de plaats voor de duim, als volgt: brei de laatste 

3(3)4(5) stn van naald II met een restje garen in een afwijkende kleur. Zet de ste-
ken weer terug op de linker naald en brei verder in tricotsteek zoals eerder. Brei in 
totaal 8(10)12(14) cm in tricotsteek na de markering voor de duim, of brei tot de 
want de wijsvinger bedekt.

Minderingen voor de top van de want: aan het begin van naalden I en III, 1r, 
aro (= 1 st r afh, 1r, afgehaalde st overhalen); aan het einde van naalden II en IV, 
2rsambr, 1r. Herh deze minderingen elke 2e toer, tot er nog maar 10(8)10(8) stn over 
zijn. Knip de draad af, rijg het draadeinde door de laatste stn, trek goed aan en zet 
vast aan de binnenkant.  

Rechter want
Brei op dezelfde manier als de linker want, maar in spiegelbeeld: brei de markering 
voor de duim aan het begin van naald III. 

Duim
Verwijder het restje garen en zet de vrijgekomen stn op 2 sokbreinaalden. Neem 
aan weerskanten nog extra stn op, zodat er in totaal 8(9)11(12) stn op de nld staan.

Verdeel de stn over 3 naalden en brei ong. 4(5)6(7) cm tricotsteek in toeren. 
Minderingstoer: 2rsambr tot het einde van de toer. Herh deze minderingstoer nog 
1 keer voor de dames- en herenmaten. Knip de draad af, rijg het draadeinde door 
de resterende stn, trek goed aan en zet vast aan de binnenkant. 

Stoom de wanten licht. 


