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Onderzetter in mandenvlechterssteek 
 

 
 

Materiaal:  

 Álafosslopi van Istex, 2 verschillende kleuren, 2 bollen hoofdkleur, 1 bol bijkleur 

 bamboe breinaald 6½ mm, kabelnaald en bamboe haaknaald 6 mm 

 

Mandenvlechterssteek (breien):  

 1e en 5e naald (goede kant van het werk): alle steken recht breien 

 2e, 4e, 6e en 8e naald: alle steken averecht breien 

 3e naald: 1 kantsteek, 3 steken recht, *6 steken naar rechts gekruist (3 steken op de 

kabelnaald zetten en even achter het werk houden, de volgende 3 steken recht 

breien, dan de steken van de kabelnaald recht breien)* , herhaal van * tot *, eindig 

met 3 steken recht en 1 kantsteek 

 7e naald: 1 kantsteek, *6 steken naar links gekruist (3 steken op de kabelnaald zetten 

en even vóór het werk houden, de volgende 3 steken recht breien, dan de steken van 

de kabelnaald recht breien)*, herhaal van * tot *, eindig met 1 kantsteek 

 De 8 naalden herhalen tot de gewenste hoogte 
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Picotsteek (haken):  

 Haak 4 vasten 

 Haak 3 lossen 

 Sluit de lossenboog met een halve vaste in dezelfde steek als de laatste vaste 

 

Werkwijze middendeel:  

 Zet 46 steken op in de hoofdkleur 

 Meerder in de eerste naald 22 steken tot een totaal aantal van 68 steken 

 Brei volgens schema of volg de geschreven aanwijzingen totdat het werk even hoog 

als breed is 

 Minder in de laatste naald (dat is een 8e naald) 22 steken en kant dan in de volgende 

naald alle steken af 

 

Werkwijze rand : 

 Haak met de bijkleur een rand van vasten rondom het middendeel. Let hierbij goed 

op dat alle zijden evenveel steken hebben: evt. moeten aan de boven- en onderzijde 

(opzet- en afkantzijde van het middendeel) steken geminderd worden door af en toe 

een steek over te slaan.  

 Haak in de hoeken 3 vasten in 1 steek 

 Haak in de volgende ronde een picotrand 

 Werk alle draaduiteinden netjes weg 
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