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VO ORWO OR D
Kerst is een magische tijd, met gezelligheid, kaarslicht en
veel tijd om met familie door te brengen. In dit boek hebben
we geprobeerd om te laten zien wat kerst voor ons betekent,
wat betreft eten, versiering en brei-ideeën. De tijd voor kerst
is vaak best druk, dus hebben we de rustige momenten en
gezellige avondjes met vriendinnen, het mooi dekken van
een prachtige kersttafel en een gezellig samenzijn in de tijd
voor kerst leren waarderen. We laten je zien hoe je een kersttafel kunt dekken met materiaal dat je in de natuur vindt, hoe
je samen met je kinderen eenvoudige kerstversieringen kunt
maken, en geven je voorbeelden van kerstbaksels volgens
KlompeLOMPErecept.
We hebben ook onze eigen adventskalender gemaakt
met als cadeaus aangeklede knuffeldieren en bijbehorende
accessoires. De patronen zijn erg gemakkelijk en snel te maken, en je krijgt meteen zin om aan de slag te gaan. Maak bijvoorbeeld het Dottie damhert-vest met bijpassend dansrokje en de Lilly herfstponcho, kledingstukken uit een van onze
eerdere boeken. Of maak Vos Rune met T-rex-muts, boefjesbroek en rugzak. De kinderen zullen het geweldig vinden dat
hun knuffels dezelfde kleren aanhebben als zijzelf.
Het boek staat vol met klassieke gebreide kledingstukken die bijzonder goed bij kerst passen, maar ook de rest
van het jaar goed gedragen kunnen worden. We hebben
onze eigen versie van de ugly Christmas sweater gemaakt,
alleen is die van ons mooi! In het boek vind je alle kleren
die je nodig hebt voor de kerstviering. Een kerstjurk voor de
kleine meid van de familie, een feestelijke trui, een gebreide
stropdas en vlinderdas voor het kleine, grote ventje en een
kruippakje voor de eerste advent van de baby.
In dit boek hebben we ook veel gebreide accessoires en
kleine, snelle breiwerkjes verzameld zoals mutsen, wanten,
colsjaals, hoofdbanden en doekjes. Perfecte kerstgeschenken en bovendien snel te maken. De anorak voor de winterwandeling of langlauftocht mag natuurlijk niet ontbreken, we
hebben er eentje gemaakt voor het hele gezin, voor groot
en klein.
Naast dat we dol zijn op breien experimenteren we ook
graag met eten. In het boek staan onze eigen recepten van
gistbaksels, kerstkoekjes en kerstijs.
We hopen dat het boek een inspiratiebron voor je is en
een gezellige kerstsfeer bij jou thuis brengt.

B R E I A F KO R T I N G E N
nld. = naald
st. = steek
tr. = toer
r. = recht
av. = averecht
samenbr. = samenbreien
omsl. = omslag
afh. = afhalen
afgeh. = afgehaalde
overh. = overhalen
herh. = herhalen
gebr. = gebreide

mnd. = maand
jr. = jaar
*–* = herhaal van * tot *
#-# = herhaal van # tot #
mdvw = met de draad voor
het werk
mdaw = met de draad achter
het werk
LV = links voor
RV = rechts voor

H A A K A F KO R T I N G E N
h.v. = halve vaste
v. = vaste
l. = losse
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Een eenvoudig kruippakje
met lange mouwen, een mooie
knoopsluiting in de hals
en een strepenpatroon van
dwarsliggende steken.

(218) 222 (230) 230 st. op de naald.
De tr. begint vanaf nu hier (na de knopenbies). Brei in de rondte op de rondbreinaald.
Brei 6 tr. r.
Brei (0) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 tr. r. en meerder tegelijkertijd gelijkmatig verdeeld (0) 18 (26) 34 (42) 50 (48) 54 st. = (202) 224 (236)
248 (260) 272 (278) 284 st. op de naald.
Brei (0) 3 (7) 7 (1) 1 (3) 5 tr. r.
In de volgende tr. verdeel je de steken voor de mouwen als

volgt: Zet de eerste (39) 42 (44) 48 (50) 54 (55) 56 st. op een
hulpnaald (mouwst.), zet 6 st. op onder de mouw, brei (62) 70
(74) 76 (80) 82 (84) 86 r., zet de volgende (39) 42 (44) 48 (50)
54 (55) 56 st. op een hulpnaald (mouwst.), zet 6 st. op onder de
mouw, brei (62) 70 (74) 76 (80) 82 (84) 86 r. = (136) 152 (160)
164 (172) 176 (180) 184 st. op de naald.
Brei tricotsteek tot het werk een hoogte heeft van (26) 29 (31)
33 (36) 38 (39) 41 cm.
Breek de draad. Verplaats de volgende (10) 13 (15) 15 (17) 17
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Versie

Zelfgemaakt ijs, een geniaal
toetje om thuis, als verrassing,
een voorraadje van achter
de hand te hebben. Je kunt
het lang van tevoren maken
en het is ongelooflijk snel en
gemakkelijk te bereiden. Een
ijsmachine heb je niet nodig.
Met een paar ingrediënten
maak je het in de smaak die
jij het lekkerst vindt. Bij ons is
iedereen gek op ijs, dus op een
van de kerstdagen wordt deze
variant met kerstsmaken als
kerstdessert, de afsluiter van
het kerstdiner geserveerd.
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T-R E X M U T S
NIVEAU

2

M A AT

One size knuffeldier
GARENADVIES

KlompeLOMPE Merinoull, kleur: 9871
en KlompeLOMPE Tynn Merinoull, kleur: 9571
BENODIGDE HOEVEELHEID

KlompeLOMPE Merinoull: 50 gr.
KlompeLOMPE Tynn Merinoull: een restje
plus twee restkleuren voor de stekels
BREINLD.

Rondbreinld. nr. 2,5 en nr. 3,5, beide 80 cm,
evt. breinld. zonder knop nr. 2,5 en nr. 3,5
STEKENVERHOUDING

22 st. op nld. nr. 3,5 = 10 cm

Het werk begint onderaan en wordt gebreid met een enkele draad KlompeLOMPE Merinoull. Zet 46 st. op met nld.
nr. 3,5.
Het werk wordt in de rondte gebreid.
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KlompeLOMPE Merinoull. Maak 2 koorden van ca. 8 cm en 2
koorden van ca. 3 cm. Naai de lange en korte koorden op het
gezicht waarbij de korte ongeveer halverwege op de lange
worden genaaid, als vertakking.
GEZICHT VOS
Het werk begin bovenaan het gezicht.
Zet 33 st. op met nld. nr. 3,5 met kleur B van KlompeLOMPE
Merinoull. Brei 1 nld. av. De volgende naald: 1 r., meerder 1
(door de draad tussen de steken gedraaid r. te breien), r. tot er
nog 1 st. over is, meerder 1, 1 r.

De volgende naald: 1 av., meerder 1 (door de draad tussen
de steken gedraaid av. te breien), av. tot er nog 1 st. over is,
meerder 1, 1 av.
Herhaal tot je 49 st. op de naald hebt staan.
Brei 5 nld. tricotsteek.
De volgende naald (aan de goede kant van het werk): Kant 7
st. af, 35 r., kant 7 st. af. Breek de draad.
De volgende naald: 2 av. samenbr., av. tot er nog 2 st. over zijn,
2 gedraaid av. samenbr.
De volgende naald: 2 gedraaid r. samenbr., r. tot er nog 2 st.
over zijn, 2 r. samenbr.
Herhaal tot je 15 st. op de naald hebt staan. Brei tricotsteek
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