
 
 

 

 

 

Gebreid vierkant mandje in 2 groottes 
 

Verbruik:  
250 (250) of 1 (1) bol Hobbii Ribbon  
Materialen: 

- Kousenbreinaalden nr. 6, evt. 
rondbreinaald 40 cm 

- 4 markeerders 
- Haaknaald zonder skaft nr. 6  

 
Koop garen en toebehoren hier: 
http://shop.hobbii.nl/gebreid-vierkant-mandje  

Breivastheid:  
15 s x 28 n/ronde = 10 x 10 cm 
Formaat:  
Bodem: 10 x 10 (13 x 13) cm 
Hoogte: 12 (14) cm 
 
 

Afkortingen: 

 

S: Steek 

Rnd: Ronde 

Av: Averecht 

Rechtbreien, rondgebreid: Brei 1 rnd 
recht en 1 rnd averecht, om beurten 

1 s averecht afh: Steek de naald in de 
steek, van rechts naar links, en zet hem 
over op de rechter naald, zonder hem te 
breien. 
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Patroon – Zie stappenplan onderaan in het patroon: 
 

Bodem: 
Zet 15 (19) s op. 
Brei recht heen en terug totdat er 14 (18) ”ribbels” aan beide kanten van het werkje 
zijn. 
De bodem is dan ca. 10 (13) cm. 
 
Nu brei je steken op langs de bodem, op de volgende wijze:  
1e zijkant: Draai het werk niet, maar brei 13 (17) s langs de linkerkant = 28 (36) s. 
Bemerk: Gebruik evt. een haaknaald om de steken op te zetten. Zet de steken daarna 
over op de kousenbreinaald. 
2e zijkant: Draai het werk niet, maar brei 15 (19) s langs de opzetkant. 
3e zijkant: Draai het werk niet, maar brei 13 (17) s langs de linkerkant = 56 (72) s in 
totaal. 
Zet een markeerder bij de 1e s, sla 13 (17) s over, (zet een markeerder bij de volgende s, 
sla 13 (17) s over) 3 keer = 4 markeerders. 
Ga evt over op een rondbreinaald 60 cm, indien de kousenbreinaald te kort is. 
Ga door met recht rondbreien op de volgende wijze: 
1e rnd: (Haal 1 s av af, brei 13 (17) s av) de hele rnd. 
2e rnd: Brei alle steken recht. 
Herhaal deze 2 rnd totdat er 12 (14) cm gebreid is vanaf de bodem. 
Eindig met 1 rnd averecht. 
 
Omslag: 
Draai het werk met de averechte kant naar buiten. 
1e rnd: (brei 13 (17) s av, haal 1 s av af) de rnd door. 
2e rnd: Brei alle steken recht. 
Herhaal deze 2 rnd totdat er 16 (18) cm vanaf de bodem gebreid is. 
Eindig met 1 rnd av. Eindig met recht. Bevestig de eindjes. 
Draai het werk om, met de rechte kant naar buiten, en vouw de rand naar buiten. 
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Mandje zonder omslag Mandje met omslag 

Stappenplan – TIP - Haak de steken op aan de zijkanten 
 

1. Steek de naald in tussen de ribbels, leg de 
naald over het garen en haal mee terug. 

2. Zet de steken daarna over op een 
kousenbreidnaald. 

 
 
 
Stappenplan – Brei de steken op langs de zijkanten 
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1. 19 s op de 1e naald. 

 
2. 17 s op de 2e naald. 

 
3. 19 s op de 3e naald. 

 
4. 17 s op de 4e naald. Brei overal recht, het 

mandje rond. 
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Veel succes! ☺ 

Veel liefs van Hobbii.nl 
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