DE FAVORIETEN VAN ARNE & CARLOS

Arne en Carlos vieren
hun 15 jarig bestaan
als designerduo!
En dat betekent feest! In dit boek vind je naast alle succesnummers
uit het verleden ook spiksplinternieuwe projecten voor truien en
vesten, kerstballen, paaseieren, sjaals, mutsen en sokken, en niet te
vergeten natuurlĳk de karakteristieke gebreide poppen. Wat je ook
zoekt, je vindt het in dit boek. Sla het open en laat je inspireren door
de kleuren en vormen!

DE FAVORIETEN VAN

ARNE &
CARLOS
MET 15 NIEUWE PATRONEN

www.kosmosuitgevers.nl

NUR 474
Kosmos Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen
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Voorwoord
Het beste van alles - en nog zo wat
Vorig jaar hebben we ons vijftienjarig jubileum als ontwerpersduo
ARNE & CARLOS gevierd. Wat was het een fantastische tijd! We kijken
terug op een ongelooflijke, internationale carrière en vanaf de dag dat
we besloten naam te willen maken in de modebranche tot nu zijn er
tien boeken in zestien verschillende talen verschenen en hebben we
veel andere spannende projecten ontwikkeld. Deze lopen uiteen van
samenwerking met het avantgardistische Japanse modemerk Comme
des Garçons en het ontwerpen van wijnetiketten en wijnverpakkingen
tot het ontwerpen van een sokkenlijn voor het Duitse wolmerk Regia.
We hebben het geluk gehad de hele wereld over te kunnen reizen en
veel aardige en inspirerende mensen te mogen ontmoeten met wie we
ervaringen konden uitwisselen.
Veel mensen vragen zich af hoe we aan onze ideeën komen, en dan is
ons antwoord doorgaans dat de meeste ideeën gewoon thuis opborrelen. Inspiratie doen we op tijdens onze reizen en alle mensen die we
onderweg spreken. Maar hier thuis in Tonsåsen komen de producten
en ontwerpen pas echt tot stand, hier verwerken we onze ideeën. Als
je een in oud huis woont dat je zelf moet onderhouden en restaureren,
heb je bij het slopen, of juist opbouwen, van een muur je hoofd vrij om
iets nieuws te bedenken. Werk en privéleven lopen vaak in elkaar over.
Veel van wat eigenlijk tot ons privéleven behoort, komt ook in de boeken terecht. Dat komt ervan als je een creatief beroep hebt. We realiseren ons dat we het enorm met ons werk getroffen hebben, al hebben
we het meestal razend druk. Bovendien zit niet altijd alles alleen maar
mee: het komt niet vanzelf.
We zijn heel eenvoudig begonnen, met de aanschaf van wat geruite
stofjes in de uitverkoop. We hadden een flinke dosis lef en daarnaast
ook duidelijk voor ogen wat we wilden doen en hoe we ons wilden
profileren als ontwerpers. Een oude platenspeler en de bijbehorende
verzameling lp’s met muziek van Dolly Parton vormden onze eerste
inspiratiebron. We hebben het over het jaar 2002. Toen zag ons eigen
nieuwe universum het daglicht en begon het vorm te krijgen. Aanvanke-
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lijk hadden we niet eens in de gaten dat we met al die
leuke dingen om ons heen onze eigen wereld aan het
scheppen waren.
We konden al onze schatten bij ons werk gebruiken.
Naarmate we ons ontwikkelden in het vak, zijn de
inspiratiebronnen hun eigen leven gaan leiden en heeft
elke bron zijn eigen vaste plaats in ons kleine universum gekregen. We stellen ons zo voor dat onze meest
fanatieke lezers het idee hebben dat de wereld van
ARNE & CARLOS één groot kleurig en weelderig oord
is, waar creativiteit geen grenzen kent.
Vooral de tuin, met de bloemen, vogels en insecten als
voortdurende inspiratiebronnen, neemt een centrale
plaats in ons universum in. Wij genieten van kinderspelletjes en vinden veel inspiratie in onze jeugd, dus
daarom figureren poppen en poppenhuizen zo vaak in
onze boeken. Handwerken is een must bij ons thuis,
vooral, breien, haken en borduren. We genieten enorm
van de Scandinavische handwerktradities. We bestuderen vaak oude patronen en technieken en we moderniseren de mooiste ervan, en geven er een moderne
draai aan door ze aan te passen aan het hedendaagse
publiek. De kerstballen vormen een lichtend voorbeeld
van hoe we gebruik maken van traditionele patronen,
niet alleen om iets nieuws en spannends te maken,
maar ook om onze culturele erfenis en schitterende
tradities door te geven aan nieuwe generaties.
In dit boek hebben we onze eigen favorieten gecombineerd met een aantal projecten dat enorm succesvol is geweest. De kerstballen vormden in 2010 onze
doorbraak in de breiwereld en we hebben er inmiddels honderden gebreid. Elke herfst halen we ze weer
tevoorschijn. Soms breien we oude patronen uit het
boek, maar we bedenken toch ook steeds weer nieuwe
ontwerpen en hebben het concept verder ontwikkeld.
Als er een van onze creaties een eigen leven is gaan
leiden, dan is het wel die van de gebreide poppen!
Er duiken steeds nieuwe familieleden op, en het is
fantastisch om te zien hoe verschillend ze allemaal

zijn! We vinden het bovendien leuk dat we niet alleen
patronen maken die nagebreid kunnen worden, maar
dat we mensen ook inspireren om hun eigen creativiteit
te ontwikkelen. Naar ons idee is Poppen breien dan ook
het boek dat de meeste mensen geïnspireerd heeft om
ook zelf dingen te bedenken en te ontwerpen. Mensen
breien de pop eerst volgens ons patroon, maar laten
er daarna gewoon lekker hun eigen fantasie op los. We
kunnen geen groter compliment krijgen!
De tuin is zoals gezegd een van onze grootste inspiratiebronnen, en de primulaplaid was ons eerste ontwerp voor het boek Arne en Carlos breien de bloemetjes
buiten. We hebben 525 kleurige bloemen gehaakt in
alle denkbare kleurencombinaties met verschillende
soorten garen. Dit is waarschijnlijk een van onze meest
geslaagde projecten. Dat bleek vooral bij de afwerking
van de plaid, waarbij de een de bloemen aan elkaar
haakte en de ander de randen vastzette.
Er staan in dit boek ook een paar van onze lievelingspatronen uit Noors breien, die we deze keer gecombineerd hebben met enkele projecten uit onze samenwerking met het Duitse Schachenmayr. Oude tradities in
een nieuw jasje steken, behoort tot onze belangrijkste
mantra’s wanneer we aan het ontwerpen zijn.
En, niet in de allerlaatste plaats, er staan ook pantoffels en sokken in het boek, omdat het heerlijk is iets
kleurigs en warms aan je voeten te hebben wanneer je
gezellig thuis binnen zit!
Terugkijken op alles wat we de laatste vijftien jaar
gemaakt hebben, een paar van onze best geslaagde
projecten tevoorschijn halen, ze op een andere manier
combineren en een heel nieuwe wending geven: ook dit
was weer een spannend project.
Dat is ons verhaal, onze wereld
Stap binnen!
ARNE & CARLOS
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Een oude platenspeler en de
bijbehorende verzameling
lp’s met muziek van Dolly Parton
vormden onze eerste inspiratiebron.
We schrijven 2002.
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Stel je eens voor dat je als kind in een huis vol verrassingen
komt. Een huis met allerlei leuke dingen en speelgoed,
een huis waar je alles tevoorschijn mag halen en net zo
veel rommel mag maken als je wilt en niets hoeft op
te ruimen! Stel je zo’n huis eens voor met antieke
commodes, kisten en oude hutkoffers, allemaal
vol handgebreide kleren, poppen en andere
spannende dingen, die op jou liggen te
wachten en reikhalzend uitzien naar je
komst. Wat een feest.

De speelkamer in
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Kussen

met paardenmotief
Het hobbelpaard hebben we een paar jaar geleden op een antiekmarkt
gevonden. De verkoper vertelde dat hij er twee had gehad, een met zadel en
onderstel in blauw, en dit paard in het rood. Hij had ze van een man gekocht
die zijn dochter het rode en zijn zoon het blauwe paard had gegeven ergens in
de jaren vijftig. Wij hebben het motief van het paard gebruikt om een T-shirt
mee te bedrukken en als borduurpatroon voor een kussen.
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Tel het aantal gaatjes uit dat je nodig hebt voor het borduurwerk.
Knip het borduurlinnen ruim af. Werk de rand met een zigzagsteek af. Dan rafelt het niet zo snel, als je aan het borduren bent.
Gebruik een borduurring, dan komt het patroon mooi strak op het
linnen. Als het borduurwerk eenmaal in elkaar getrokken is, krijg
je het niet makkelijk meer netjes. Gebruik voor het borduurwerk
een stompe naald.
Als het borduurwerk gereed is, pers je het werk en zet je er aan
de achterkant stof tegenaan. Je kunt er stevige katoen of een
wollen stof voor nemen. Knip twee stukken uit per sloop, een
klein en een groot voor de omslag van het binnenkussen. Zet
eerst het borduurwerk op het kleine stuk stof, en zet beide
stukken vervolgens met de goede kanten tegen elkaar vast. Maak
de opening dicht met drukknopen of klittenband.

MATERIAAL
Anchor wollen
tapisseriegaren
12 strengetjes wit nr. 8002
3 strengetjes donkergrijs nr. 9792
3 strengetjes middel grijs nr. 9788
3 strengetjes lichtgrijs nr. 9784
2 strengetjes zwart nr. 964
1 strengetje bruin nr. 9540
2 strengetjes rood nr. 8216
1 strengetje lichtblauw nr. 8806
4 draads Aïda 2,6, 60 cm Permin
Afmetingen: het buitenkussen
meet 45 x 45 cm
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Poppenkleertjes
Wij hebben voor de kleertjes in dit boek een paar basispatronen genomen. We hebben geprobeerd ze zo eenvoudig mogelijk te maken; met een kleine variatie zien ze er weer heel anders uit. Het kan al voldoende zijn om ribbels in plaats van
een boordsteek aan truien en vesten te breien: dat geeft het kledingstuk meteen een andere uitstraling. Alle basiskleren
hebben verschillende motieven voor diverse gelegenheden en natuurlijk verschillende kleuren en knopen – het is zo leuk
om verschillende poppenkleertjes te maken. Als je het basispatroon eenmaal onder de knie hebt, gaat het breien volgens
de telpatronen vanzelf. De maten van de kleertjes vallen steeds anders uit, afhankelijk van je breivastheid en het soort wol
dat je gekozen hebt. Wij laten bij alle modellen weten welke wol wij gebruikt hebben, maar we hebben er ook wel een
paar met restjes gebreid, waarvan we de naam niet meer weten. We hebben gebreid op naalden nr. 2,5 en nr. 3 of nr. 4,5
en nr. 5. Je merkt snel genoeg of je niet de hele lengte van een kledingstuk hoeft te breien of dat je het liever langer maakt.
Dat weten wij ook niet, omdat iedereen anders breit. Maar als je de pop zelf gebreid hebt, passen de kleren wel. Daar
waar we het aantal centimeters aangegeven hebben in plaats van het aantal steken, hoef je de lengte niet te controleren.
Dan passen de kleren zeker.
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Zo brei je

Meneer Wolmuis
Alle tuinen hebben minstens één muis, zo niet een hele familie.
Hier volgt het patroon van onze eigen Meneer Wolmuis.

BEGIN MET DE LINKERACHTERPOOT

1 en nld. 4. Brei verder rond met tricotsteek en

Zet 6 st. op nld. nr. 2,5 op, verdeel deze over 3 nld.,

minder als volgt:

2 st. per nld.

Toer 7: verdeel over 4 nld.:

Toer 1: brei 6 r.

Nld. 1: 7 st. r.

Toer 2: brei *1 r., meerder 1 r., 1 r.*, herhaal *-*

Nld. 2: 8 st. r.

op elke naald.

Nld. 3: 6 st. r.

Toer 3: brei 9 r.

Nld. 4: 8 st. r.

Toer 4: brei *1 r., meerder 1 r., 1 r., meerder 1 r.,

Toer 8:

1 r.*, herhaal *-* op elke naald.

Nld. 1: 7 st. r.

Toer 5: brei 15 r.

Nld. 2: brei 2 r. sm., 6 r.

Toer 6: brei *1 r., meerder 1 r., 3 r., meerder 1 r.,

Nld. 3: 6 st. r.
Nld. 4: brei 6 r., 2 r. sm.

1 r.*, herhaal *-* op elke naald. (= 21 steken).
Brei 9 toeren zonder meerderen.

Toer 9: brei r.
Toer 10:

Maak de punt van de voet dicht, trek de einddraad

Nld. 1: 7 r.

in de poot en gebruik deze als merkdraadje.

Nld. 2: brei 2 r. sm., 5 r.
Nld. 3: brei 6 r.

HIEL EN ACHTERPOOT

Nld. 4: brei 5 r., 2 r. sm.

Brei de eerste sokkennld. heen en terug als volgt:

Toer 11: brei r.

Nld. 1: brei 7 r.

Toer 12:

Nld. 2: brei 7 av. terug.

Nld. 1: brei 2 r. sm., 3 r., 2 r. sm.,

Nld. 3: brei 7 r.

Nld. 2: brei 2 r. sm., 4 r.

Nld. 4: brei 7 av. terug.

Nld. 3: brei 2 r., 2 r. sm., 2 r.

Nld. 5: brei 7 r.

Nld. 4: brei 4 r., 2 r. sm.

Nld. 6: brei 7 av. terug.

Toer 13: brei r.

Nld. 7: brei 7 r., neem 4 st. op aan de zijkant van de

Toer 14: brei *1 r., 2 r. sm., 2 r.*, herhaal

hiel met sokkennld. nr. 2 op en brei deze 4 st. + de

*-* op elke naald.

7 die je al op de nld. hebt staan, recht. Brei 7 st. r.

Toer 15: brei r.

op nld. 3, neem 4 st. van de hiel op met een nieuwe

Toer 16: brei *1 r., 2 r. sm., 1 r.*, herhaal *-* op

nld. en brei deze 4 r. Zet een merkring tussen nld.

elke naald. Vul met wol.
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MATERIAAL

Wol: Schachenmayr
Merino Extrafine 120
Voorstel voor de kop en het lijfje:
50 g lichtgrijs nr. 00190
50 g donkergrijs nr. 00192
50 g middelgrijs nr. 00198 of
50 g camel nr. 00105
50 g lichtroze nr. 00135 voor de
binnenkant van de oren en de neus.
50 g zwart nr. 00199 voor de ogen
ca. 50 g vulwol
Naalden: nr. 2,5
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Materialen
Wij hebben in dit boek verschillende kwaliteiten wol gebruikt. Hier volgt enige
informatie over het gebruikte materiaal en adressen waar je ze kunt kopen.
WOL

VERSIERING

Verschillende kwaliteiten wol worden overal
verkocht. Je kunt op de markt terecht, bij
handwerk- en wolwinkels of op internet. Wij
hebben vooral de volgende wol gebruikt.

Versiering als kralen, veertjes en pailletten zijn te
koop in hobbywinkels.

• Rowan Superfine Merino DK
• Schachenmayr Merino Extrafine DK
• Schachenmayr Merino Extrafine DK by

Gegalvaniseerd staaldraad van 1,5 mm is bij
ijzer- en hobbywinkels te koop. Zij verkopen ook
metaallak, tangetjes en superlijm.
VULSEL

ARNE & CARLOS (kleuren: Ringebu, Lesja,
Lom, Dovre en Gausdal)
• Schachenmayr Catania
• Regia Design Line by ARNE & CARLOS.
editions 1, 2, 3
• Wash + Filz-it!
• Anchor en DMC Mouliné 6-draads borduurgaren en wollen borduurgaren voor het kussen
met paardenmotief

Lontwol, 100 % gekaarde wol, heeft onze voorkeur om kerstballen, paaseieren, vogels, poppen,
konijnen en muizen mee te vullen. Wij gebruiken
dit het liefst, omdat het 100% natuurlijk en heel
prettig te verwerken is en niet zo snel in klonten
gaat zitten, zoals acrylvulsel. Het is op internet te
verkrijgen.
Acrylvulsel is wel geschikt als kussenvulsel. Het
is te koop in hobby- en handwerkwinkels.

www.wolinhuis.nl
www.handwerk.nl
www.wolmagazijn.nl
www.arnecarlos.com
www.nostetmitt.no

NAALDEN

Van Rauma hebben we de volgende kwaliteit
gebruikt:
• Vamsegarn (PT3)
• 3-draadsgaren
• PT5
• Mitu

Wij werken graag met bamboe breinaalden of
breinaalden van hout, omdat die zo prettig in de
hand liggen. Poppen en vogels breien we met
metalen naalden, omdat je bij deze projecten vrij
vast moet breien. Dat gaat het makkelijkst met
metaal.
BORDUURLINNEN

Wij kopen ons borduurlinnen bij www.permin.dk,
maar borduurlinnen is ook in handwerkwinkels
en bij de hiernaast vermelde Nederlandse
webwinkels verkrijgbaar.

MATERIALEN
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