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INSTRUCTIES Zacht en fraai in huis  
wmet Molly
Brei kussens en plaids van ons zachte Molly-garen, verkrijgbaar in  
een heleboel verschillende kleuren. 

Tip: Met dubbele draad gaat het wat sneller. 
Vergeet niet om het aantal steken aan te passen aan hoe strak je breit. 
Brei een paar toeren en meet vervolgens om te kijken of de breedte goed 
is. Als dat niet zo is, moet je er een paar steken bij doen of af halen.

Plaid Ca. 120x170 cm

Dit heb je nodig:
Ca. 2 kg Molly-garen (40 bollen van 50 g). 
Wij hebben gebruik gemaakt van beige 
(323743), naturel (323671), petrol (323749), 
donkergroen (323744), donkerblauw 
(323599), lichtgrijs (323598).
Naaldpunten berkenhout 12 mm (982786)
Kabel voor naaldpunten 120 cm (982760).

Ga als volgt te werk:
Zet een oneven aantal steken op met dubbele 
draad (wij hebben 95 steken gedaan).
Brei om de steek recht en averecht. Herhaal dit 
bij alle toeren, zodat er een ruitpatroon ont-
staat. Dit noemen ze een gerstekorrel. Je begint 
en eindigt elke toer met een rechte steek.
Als je van kleur wilt wisselen, doe je dat 
voordat je aan een nieuwe toer begint. Knip de 
draadeinden op een klein afstandje van het 
breiwerk af en laat ze hangen óf knoop ze los 
aan elkaar om ze later te kunnen vastzetten.
Hecht af als de plaid ca. 170 cm lang is. 
Zet uiteindelijk alle losse draden vast.

Natuurlijk kun je ook breien met enkele draad 
en de grootte van de breipennen (6-7 mm) 
en het aantal steken aanpassen. Je hebt dan 
minder garen nodig.

Kussen Ca. 40x40 cm

Dit heb je nodig:
Ca. 360 g (8 bollen van 50 g) Molly  
donkerblauw (323599)
Breipennen 12 mm (981676)
Donkerblauwe katoenen stof 82x42 cm 
(304298)
Zwarte vulwatten ca. 170 g (800672)

Ga als volgt te werk:
Zet 40 steken op breipennen van 12 mm  
met dubbele draad. Brei in tricotsteek (de 
ene toer rechte, de andere toer averechtse 
steken) tot het stuk ca. 40x80 cm is. 
Hecht af.

Leg het stuk dubbel en naai twee van de 
zijkanten met de hand aan elkaar.
Maak een binnenkussen door een stuk 
stof van ca. 82x42 cm dubbel te leggen en 
het langs de randen aan elkaar te naaien. 
Laat wel een stukje open om het te kunnen 
omdraaien. Draai het binnenkussen met de 
goede kant naar buiten en vul het met wat-
ten. Naai de opening dicht.
Stop het binnenkussen in de gebreide kus-
senhoes en naai vervolgens de laatste zijkant 
met de hand dicht.


