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Karklude: Set van 3 placemats in Onion Organic Cotton 
Art.nr. c1526 
 
Maat: ca  24 x 24 cm 
Garen: Onion Organic Cotton 
1 bol kleur 116 licht zachtgroen, 1 bol 135 licht khaki,  
1 bol 129 Khaki 
Naalden: Addi Breinaalden 3,5 en Addi haaknaald 3  
Steekverhouding breien: 26 steken en 40 naalden in patroon  
met breinaalden 3,5 is 10 x 10 cm 
Steekverhouding haken: 6 patronen (24 steken) x 16 vasten  
op haaknaald 3 = 10 x 10 cm 
 

BREIEN: 
Placemat in Dubbele Gerstekorrel: 
Zet 57 steken op met breinaalden 3,5  in kleur 116. 
Toer 1: * 1 recht, 1 averecht. Herhalen vanaf *, eindig met 1 recht. 
Toer 2: * 1 averecht, 1 recht. Herhalen vanaf *, eindig 1 averecht. 
Toer 3: * 1 averecht, 1 recht. Herhalen vanaf *, eindig 1 averecht. 
Toer 4: * 1 recht, 1 averecht. Herhalen vanaf *, eindig met 1 recht. 
Herhaal deze vier toeren tot er een hoogte is bereikt van 24 cm.  
Kant de steken af. 
Haak 1 ronde vasten rondom de placemat.  
Hecht de draden af. 
 
Placemat in Scheermessteek:  
Zet 59 steken op met breinaalden 3,5 in kleur 129. 
Toer 1: Brei alle steken recht. 
Toer 2: 2 recht, *1 averecht, 2 recht * (herhaal van * tot *)  
Herhaal deze twee toeren tot er een hoogte bereikt van 24 cm.  
Kant steken af. 
Hecht de draden af. 
 

HAKEN: 
Placemat in Mosselsteek 
Haak met haaknaald 3 en kleur 135 een streng van 62 lossen.  
Start in de 2e  steek vanaf de haaknaald:  
Toer 1: 1 vaste, *sla 1 steek over, 3 stokjes in de volgende steek, sla 1 steek over, 1 vaste *  
Herhaal van * tot *, eindig met  sla 1 steek over, 1 vaste, sla 1 steek over, 2 stokjes in de laatste losse. 
Toer 2: Keer met 1 losse, en een vaste in de eerste steek, * 3 stokjes in de eerste vaste, 1 vaste in de 
middelste van de stokjesgroep.* Herhalen van * tot * 
Herhaal toer 1 en 2 tot een hoogte van 24 cm is bereikt.  
Haak rondom nog een ronde vasten. 
Hecht de draden af. 
 


