
Blanket: /ˈblaŋkɪt/ a large piece of woollen or similar 
material used as a covering on a bed or elsewhere 
for warmth. 

Origin: Middle English (denoting undyed woollen 
cloth): via Old Northern French from Old French 
blanc ‘white’, ultimately of Germanic origin.
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Brick Blanket
Om dit deken te breien moet je weten hoe je de volgende 
technieken doet:

•	 Steken opzetten
•	 Recht breien
•	 Steken afkanten

Voor deze deken gebruiken we (minimaal) 4 kleuren 
maar je kunt ALLE kleuren gebruiken die je wilt, en ze 
combineren hoe je maar wilt! Ik heb dit deken gebreid met 
8 hele bollen in de volgende kleuren:

•	 Petite Wol Naturel
•	 Petite Wol Zeegroen
•	 Petite Wol Gespikkeld Mauve
•	 Petite Wol Grijs

Kleur A: 1, 8, 10
Kleur B: 2, 7, 9
Kleur C: 3, 5, 12
Kleur D: 4, 6, 11, 13



Herhaal deze steppen 9 keer om de 9 stukken voor je deken 
te breien:

Het deken is gemaakt uit een basisvierkant en rechthoeken 
die er omheen gebreid worden.

Stap 1
Zet 12 steken op en brei 16 naalden in ribbelsteek. Dit 
betekent dat je alle steken van alle naalden recht breit.



Stap 2
Kant alle steken behalve de laatste steek af. Neem de 
volgende kleur waarmee je gaat breien en, met behulp van 
de naald, neem 9 steken op een de linkerkant van je werk. 
Je hebt nu 10 steken. Onthoud dat de steken wijder zijn dan 
de toeren, dus voor iedere 10 toeren neem je ongeveer 6 
steken op.



Stap 3
Brei 9 naalden in deze kleur (De foto is van de achterkant van 
je werk).

Stap 4
Kant alle steken af, behalve de laatste. Vanaf nu moet je 
onthouden om alleen steken af te kanten aan de voorkant van 
je werk, niet de achterkant.



Stap 5
Ga verder met steken opnemen aan de linkerkant van je 
werk met de volgende kleur, neem steken op langs de toeren 
waarbij je voor iedere 10 toeren ongeveer 6 steken op 
neemt, maar als je steken opneemt neem je ze allemaal op 
(volg de kleurendiagram aan het begin van het patroon).

Dit keer heb je 17 steken.

Stap



Stap 6
Herhaal stap 3.

Stap 7
Herhaal stap 4.



Stap 8
Herhaal stap 5, maar dan met de kleur Gespikkeld Mauve.

Stap 9
Herhaal stappen 3 en 4. Sinds ik maar vier kleuren gebruik, 
gebruik ik opnieuw de kleur Zeegroen, zodat ik geen twee 
blokken in dezelfde kleur naast elkaar heb.

Nu hebben we een centraal vierkant omringd door de eerste 
vier blokken.

Stap 10
Herhaal stappen 3 tot en met 5 tot je 13 blokken hebt gebreid. 
Gebruik de aangegeven kleur voor iedere herhaling.

Elk afgemaakt vierkant meet ongeveer 38 x 38 cm, maar dit 
kan variëren op basis van hoe strak je breit.



Deze vierkanten zijn niet omkeerbaar, dus als je klaar bent 
met breien moet je de losse eindjes inweven na iedere 
kleurwisseling.

Ik kan aanraden om ieder vierkant apart te persen, zodat 
de dezelfde maat krijgen, en om ze achteraf aan elkaar 
te zetten met behulp van een stopnaald. Ribbelsteek rekt 
behoorlijk uit, en wordt een beetje groter na het persen. 
Met hoe ik brei, werden mijn vierkanten uiteindelijk 42 x 42 
centimeter.

Nu hoeven we ze alleen nog maar aan elkaar te zetten. Ik 
maak een simpele naald met behulp van het naturel gaten, 
en het blijft compleet onzichtbaar!



Vergeet	niet	een	hoop	foto’s	te	maken,	deel	ze	op	social	media	en	
tag ze met hashtag #weareknitters.


