
HALF-OM-HALF omslagdoek 
 
Wat heb je nodig: 

- 6 bollen Borgo de Pazzi  ‘new Cedro’ kleurnr. 46 
- Breipennen nr. 8 
(Je kunt natuurlijk elke willekeurige wol nemen. Ik heb drie pennen dikker gebreid dan aangegeven). 

 
Goed om te weten: 

- De eerste helft van de omslagdoek zijn alle pennen recht gebreid. 
- De tweede helft van de omslagdoek is aan de even kant recht gebreid en de oneven kant averecht 

gebreid. 
- Haal steeds de eerste steek recht van je pen (dus niet breien). 
- Meerderen doe ik als volgt: steek je pen in de steek, sla je draad om en haal door, maar laat niet 

afgaan. Steek vervolgens van voor naar achter in de lus die nog op je linkerpen staat. Sla je draad 
nogmaals om, haal door en laat afgaan. 

- Minderen doe ik als volgt: brei twee steken samen. 
 
Beschri jving: 

- 1e pen (oneven kant): zet 2 steken op de pen 
- 2e pen (even kant): haal de eerste steek recht van je pen en meerder de tweede steek 

 (= 3 steken op de pen) 
- 3e pen (oneven kant): haal de eerste steek recht van je pen en brei de volgende 2 steken 
- 4e pen (even kant): haal de eerste steek recht van je pen, meerder de tweede steek en brei de 

 volgende steek (= 4 steken op de pen) 
- 5e pen (oneven kant): haal de eerste steek recht van je pen en brei de volgende 3 steken 
- 6e pen (even kant): haal de eerste steek recht van je pen, meerder de tweede steek en brei de 

 volgende drie steken (= 5 steken op de pen) 
- 7e pen (oneven kant): haal de eerste steek recht van je pen en brei de volgende 4 steken 
enz… 
 

Wanneer je ongeveer 90 steken op je pen hebt staan (dat hangt af van hoe groot je hem wilt hebben) ga je aan 
de kant waar je niet meerdert (oneven kant) over op tricot, dus brei je de steken averecht. 

 
Let wel op: brei alt i jd de eerste 5 en laatste 5 steken aan de oneven-/averecht kant recht. 
Hierdoor gaat de zi jkant niet krullen en kri jg je een leuke bies langs je werk. Let hierbij wel op dat 
je de eerste steek recht blijft afhalen. 

 
Aan de even kant haal je steeds weer de eerste steek recht af. De tweede en derde steek brei je samen. Brei 
daarna de pen helemaal recht. 

 
Ga zo door totdat je geen steken meer op je pen hebt staan. 

 
Hecht de draadjes mooi af, naai er een leuk label op 
en je half-om-half omslagdoek is klaar! 

 
Veel succes! 
 
 
 
 
 
 
 
Ontwerp: Victoria te Kloese - @pluskus 


