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BENODIGD MATERIAAL: 
Katia Velvet Fine.Kleur: A) 213 Rood: 1 bol B) 211 
Zwart: 1 bol
BREINAALDEN: 4 mm
STEEKVERHOUDING 10X10 cm: 21 ST X 23 NLDN
GEBRUIKTE STEKEN: Tricôtsteek, meerderingen, 
minderingen, fantasiesteek 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

1.- DEEL BREIEN
5 st opzetten = 2cm. Brei tricôtsteek en meerder 
hierbij 1 st in elke 3e st van elke nld aan de goe-
de kant van het werk tot er 44 st zijn (TOTAAL: +39 
st=44 st) en een totale lengte van 37 cm. 
Hiera gedurende 32 cm verderbreien in 
fantasiesteek: 
1e nld: (aan de goede kant van het werk) met 
kleur B. Brei 1 st rechts, laat 3 st zonder te breien 
averechts overglijden op de rechternaald (= haal 
de draad naar de goede kant van het werk en laat 
3 st zonder te breien averechts overglijden op de 
rechternaald), * brei 1 st rechts, laat 5 st zonder te 
breien averechts overglijden op de rechternaald *, 
herhalen van * tot * en eindig met het breien van 1 
st rechts, laat 2 st zonder te breien averechts over-
glijden op de rechternaald en brei 1 st rechts.
2e nld: Met kleur B. Brei 1 st averechts, laat 2 
st zonder te breien averechts overglijden op 

de rechternaald, * brei 1 st averechts, laat 5 st 
zonder te breien averechts overglijden op de 
rechternaald*, herhalen van * tot* tot aan de 
laatste 4 st: laat 3 st zonder te breien averechts 
overglijden op de rechternaald en brei 1 st 
averechts. 
3e en 7e nld: met kleur A. Brei de gehele naald rechts. 
4e en 8e nld: met kleur A. Brei de gehele naald 
averechts. 
5e nld: met kleur B. Brei 1 st rechts, * 1 verlengde 
st (= met de rechternaald de draad van kleur B, 
die aan de goede kant van het werk valt, van de 
st die zonder te breien overgegleden zijn op de 
rechternaald, op de linkernaald zetten en samen 
met de volgende st rechts breien), laat 5 st zonder 
te breien averechts overglijden op de rechternaald 
*, herhalen van * tot * en brei 1 st rechts.
6e nld: met kleur B. *Brei 1 st averechts, laat 5 
st zonder te breien averechts overglijden op de 
rechternaald *, herhalen van * tot * en brei 2 st 
averechts. 
9e nld: met kleur B. Brei 1 st rechts, laat 3 st 
zonder te breien averechts overglijden op de 
rechternaald, * brei 1 verlengde st, laat 5 st zonder 
te breien averechts overglijden op de rechternaald 
*, herhalen van * tot * en eindigen met 1 st rechts, 
laat 2 st zonder te breien averechts overglijden op 
de rechternaald *, herhalen van * tot * en eindigen 
met het breien van 1 st rechts, laat 2 st zonder te 
breien averechts overglijden op de rechternaald, 
brei 1 st rechts.

Herhalen van de 2e nld tot en met de 9e nld. 
Eindigen met het breien van de 9e nld en hierbij de 
steken zonder te breien rechts over laten glijden 
op de rechternaald en brei de 2e nld als de laatste naald.

Bij 69 cm totale lengte, verderbreien met kleur A 
in tricôtsteek, minder hierbij 1 st op het einde van 
de nld aan de goede kant van het werk (=brei de 3e 
en 4e steek op het einde van de nld aan de goede 
kant van het werk samen rechts) tot er 5 st over 
zijn.  Bij 106 cm totale lengte, de resterende 5 st 
afkanten.

Naai 1 knoop op het uiteinde waar de steken 
opgezet zijn en naai de andere knoop op het 
uiteinde waar de steken afgekant zijn. 
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BENODIGD MATERIAAL: 
Katia Velvet Fine. Kleur: 211 Zwart: 1 bol
BREINAALDEN: 4 mm en 6,5 mm
STEEKVERHOUDING 10X10 cm: 19 st X 22 nldn 
met breinaalden 4 mm
GEBRUIKTE STEKEN: Parelsteek

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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1. DEEL 1 BREIEN met breinaalden 4 mm 
33 st opzetten = 17 cm. Brei Parelsteek: 
1e naald: Brei 1 st rechts, 1 st averechts.
2e naald: Brei 1 st averechts, * 1 st rechts en hier-
bij insteken in de voorafgaande naald aan de on-
derkant, 1 st averechts *, herhaal van * tot * over 
de gehele naald.  
Herhaal deze 2 naalden.
Bij 48 cm totale lengte, alle steken afkanten.

2. DEEL 2 BREIEN met breinaalden 6,5 mm in 
Parelsteek.
32 st opzetten = 19 cm. Brei Parelsteek gedurende 
22 cm. Hierna elke helft apart verderbreien gedu-
rende 7 cm en vervolgens gedurende 15 cm ver-
derbreien over alle steken. Bij 44 cm totale lengte, 
alle steken afkanten.  

3. NAAIEN VAN TULBAND.
De delen samennemen, introduceer hierbij deel 1 

door de opening van deel 2 en naai de uiteinden 
van elk deel onderling samen (Vastnaaien volgens 
kleur). Begin elke naad door A samen te nemen 
aan A en B samen te nemen aan B.
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BENODIGD MATERIAAL: 
Katia Velvet Fine. Kleur: A) 203 Bruin: 1 bol B) 201 
Beige: 1 bol
BREINAALDEN: 4 mm
STEEKVERHOUDING 10X10 cm: 20 st X 25 nldn
GEBRUIKTE STEKEN: tricôtsteek, meerderingen, 
minderingen, intarsiasteek

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

1.- DEEL BREIEN 
Met kleur A, 7 st opzetten= 3 cm. Brei 20 nldn in 
Tricôtsteek en hierna meerderen +2 st (brei 1 st 
rechts aan de voorkant, 1 st aan de achterkant 
en nog 1 st aan de voorkant, in eenzelfde steek) 
in elke centrale st van elke nld aan de goede kant 
van het werk tot er 33 st zijn (TOTAAL: +26 st =33 
st). Brei in Tricôtsteek tot een totale lengte van 24 cm. 
Hierna verderbreien in INTARSIASTEEK gedurende 
27 cm = 68 nldn. Brei in Tricôtsteek en hierbij 
alleen de kleurwisseling volgen (in elke naald aan 
de goede kant van het werk 1 st meer breien met 
de kleur B)
 
Bij 50 cm totale lengte, verderbreien met kleur B, 
brei 14 nldn in Tricôtsteek en minder 2 st, door 
de 3 centrale st samen te breien in elke nld aan 
de goede kant van het werk tot er 7 st over zijn 
(TOTAAL: -26 st =7 st). Brei 20 nldn in Tricôtsteek 
en bij 75 cm totale lengte, alle steken afkanten.

#MARLENEVELVETTURBAN
 KATIA VELVET FINE

TURBANTE MARLENE 
 

MATERIAL: Katia Velvet Fine. Color: A) 203 Marrón: 1 ovillo 
  B) 201 Beige: 1 ovillo 

AGUJA : 4 mm 
MUESTRA 10X10cm: 20P X 25V 
PUNTOS EMPLEADOS: P. Jersey, aumentos, disminución, punto intarsia 
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
1.- TEJER PIEZA  
Con color A, montar 7p= 3cm. Tejer 20v a P.Jersey , continuar aumentando +2P (tejiendo 1p 
del derecho por delante, un punto por detrás y otro punto por delante , sobre el mismo 
punto) en cada P central de cada V. Derecho hasta tener 33P. (TOTAL: +26P=33). Tejer a 
P.Jersey, hasta una altura total de 24cm. 
Continuar tejiendo a P.INTARSIA: durante 27 cm = 68V. Tejer a P. jersey siguiendo 
solamente el cambio de color ( En cada pasada de derecho tejer 1P más de color B) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
A 50cm de altura total, continuar tejiendo con color B, Tejer 14V a P.jersey, y continuar 
disminuyendo -2P, tejiendo juntos los 3P centrales de cada V. derecho hasta tener 7P. 
(TOTAL: -26P=7P). Tejer 20v a P. jersey, y a 75cm de altura total cerrar puntos. 
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BENODIGD MATERIAAL: 
Katia Velvet Fine. Kleur: A) 212 Marineblauw: 1 bol 
B) 200 Wit: 1 bol
BREINAALDEN: 4 mm
STEEKVERHOUDING 10X10 cm: 21 st X 23 nldn
GEBRUIKTE STEKEN: Tricôtsteek, Gestreepte 
tricôtsteek 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

1. BREI DEEL 1 
Met kleur A:
42 st opzetten = 20 cm, brei Tricôtsteek gedurende 
50 cm en hierna alle steken afkanten.

2. BREI DEEL 2
42 st opzetten =20 cm met kleur B, brei 14 cm 
in Tricôtsteek met Kleur B, hierna verderbreien 
gedurende 16 cm in Gestreepte tricôtsteek 2 = 
nldn Kleur A + 2 nldn Kleur B (eindigen met het 
breien van 2 nldn Kleur B), hierna gedurende 10 
cm verderbreien in Gestreepte tricôtsteek = 6 nldn 
Kleur A + 2 nldn Kleur B (eindigen met het breien 
van 2 nldn Kleur B), verderbreien gedurende 10 
cm in Tricôtsteek met Kleur A. 

3. In elkaar zetten
Vastnaaien door middel van platte kantsteek 
zoals aangegeven op het figuur, kleur aan kleur. 
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