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Gebreide, vervilte pantoffels
Mooie, gebreide wollen pantoffels, gebreid op breinaald 6 en gevilt in de wasmachine.  

Breng zolen van vilt aan bewerkt met sock-stop of een laagje latex.

Maat/afgewerkte gevilte maten: 16cm – (18cm) – 21cm – (24cm) – 27cm – (30cm) 
 
Materialen: 2 – (3) – 3 – (4) – 4 (5) bollen Melbourne garen, Nummer 6 breinaalden, Latex lijm of Sock-stop 

Het hele werk wordt gebreid in rechte steek. 
Instructies: 
 
Zet 50 steken (55 steken) - 60 steken - (65 steken) - 70 steken - (75 steken). 
 
Brei recht toe recht aan totdat het gebreide stuk 13 cm is - (13cm) -14cm - (15cm) - 15cm - (17cm). 
 
Werp op de volgende twee rijen de eerste 8 steken af – (8 steken) - 9 steken - (10 steken) - 10 steken - (10 steken) = 34 
steken - (39 steken) - 42 steken - (45 steken) - 50 steken - (55 steken).  

Ga verder met recht breien totdat het hele stuk 20cm is - (24cm) - 27cm - (31cm) - 35cm - (39cm).

Brei de teen hetzelfde in alle maten. Brei 2 steken samen langs de hele rij. Als er een oneven nummer steken is, eindig de rij 
door de laatste steek recht te breien. Brei drie rijen recht. Brei bij de volgende rij weer twee steken samen lang de hele rij. 
Als er een oneven nummer steken zijn, eindig de rij met een rechte steek. Knip het garen af op een geschikte lengte om de 
bovenkant voet mee dicht te naaien. Naai de hiel dicht. Was in een wasmachine op 40 graden. Trek in vorm als het nat is. 
Het kan een goed idee zijn om ze aan te trekken. Als de pantoffels droog zijn, behandel met latex lijm. De pantoffels gaan 
zo langer mee en zijn anti-slip.


