
Bunschoten 
Polswarmer in 2 
varianten, geïnspireerd op 
een polsmofje uit de 
collectie van het 
Openluchtmuseum 
Arnhem, afkomstig uit 
Bunschoten-Spakenburg.  
 
Maten 
Polsomtrek is gemeten 
direct boven de polsknobbel 
en de onderarmomtrek is 
gemeten op het breedste 
punt ca. 5 cm onder de ellenboog. 
 
Maat   Polsomtrek Onderarm-omtrek breiwerk omtrek 
S/M Small/Medium 14-19 cm 20-24 cm  ca. 19 cm – 24 cm 
L Large  20-23 cm 25-29 cm  ca. 21 cm – 26 cm 
 
Natuurlijk zijn deze maten een indicatie, want wanneer je erg los breit wordt het 
natuurlijk wat ruimer en het breisel is uiteraard rekbaar, dus voor een iets dikkere arm 
past het vaak ook nog wel. Brei je erg vast, neem dan naalden 3,25 mm of 3,5 mm. 
Wil je een nog grotere maat, zet er dan 6 steken of een veelvoud van 6 steken extra bij 
op en volg gewoon het patroon.  
 
Materiaal 
Elke soort tweedraads wol of sokkengaren is bruikbaar.  
Het kan ook leuk zijn om 1 hoofdkleur te gebruiken voor kleur 1 (ca. 25 gram voor 2 
polsmoffen) en een zelfstrepend sokkengaren of allerlei verschillend gekleurde restjes 
te gebruiken voor kleur 2 (ook ca. 25 gr), maar dan moeten er wel meer draadjes 
afgehecht worden. 
 
De voorbeelden zijn gebreid met Aade Long garen uit Estland. 100% wol, 2 draads. 
Deze wol lijkt op Shetland wol, is dus niet superzacht. Hij voelt stevig bij het breien, 
maar wordt wel veel zachter na het wassen. http://www.astridsdutchobsessions.com 
Tip voor het wassen: met (baby)shampoo in een beetje handwarm water, dan in 
handwarm schoon water 2 x uitspoelen (steeds zachtjes bewegen en knijpen, niet 
wrijven). Uitknijpen en op een handdoek in model duwen en plat drogen of lichtjes 
opspannen met spelden. 
Pas op: Bij teveel zeep, teveel wrijven of een watertemperatuur-schok (warm naar 
koud bijv.) kan wol vervilten en daardoor krimpen en rek verliezen. 
 
Stekenverhouding 
Een proeflapje van 10 x 10 cm in gewone tricotsteek met naalden 3 mm is 25 st bij 33 
toeren/naalden (altijd iets meer steken opzetten en toeren breien: de kantsteken mag je 
niet meetellen bij het opmeten, die geven geen goed beeld). 
Je kunt in dit geval een proeflapje maken of meteen aan de polswarmer beginnen en 
even meten om je eigen arm, het gaat maar om een klein project (Ik brei 1 polswarmer 



in anderhalve avond) en het steekt niet zo nauw. Het moet alleen niet te strak zitten 
want dan is het niet warm, de lucht ertussen geeft de isolatie! 
Wanneer het bij jou toch afwijkt van de gegeven maten, neem dan iets dikkere pennen 
als het te nauw is of iets dunnere pennen als het te wijd is. Soms kan een kwart of een 
halve mm al verschil maken in de breedte. 
 
Nodig 
2 (bamboe) sokkennaalden 3 mm van 20 cm lengte of gewone breinaalden 3 mm. 
4 +1 = 5 (bamboe) sokkennaalden 3 mm van 15 cm.  
Er wordt in het rond gebreid behalve voor de driehoekige handbedekking met lusje 
van de mitaine. Deze wordt heen en weer gebreid op sokkennaalden van 20 cm 
lengte. In het rond werkt 15 cm lengte het prettigst. Bamboe is lekker licht en je 
steken glijden er niet zo snel af. 
1 borduurnaald voor het afhechten van de draden. 
 
Afkortingen, minderen en meerderen: 
N.B. 1 toer is 1 ronde oftewel 1 naald 
st = steek 
r = recht 
av = averecht 
afh = averecht afhalen, zonder te breien 
Je kunt minderen en meerderen zoals je wilt, maar hier geef ik de aanwijzingen voor 
een manier die zo min mogelijk opvalt en waarbij steeds een linker en een rechter 
variant wordt gegeven. Wanneer je je deze methoden eigen maakt kun je daar nog 
veel plezier aan hebben bij ander breiwerk.  
2RS = 2 R Samen breien, deze geminderde steek ‘leunt’ naar rechts. 
OV = Overhaling: 1 afhalen, 1 r breien en de afgehaalde steek over de gebreide steek 
heen halen. Dit is het spiegelbeeld van 2RS en deze ‘leunt’ naar links. 
M1R= 1 steek meerderen aan de rechterzijde van een steek: neem van de volgende 
steek de lus op van de steek eronder, eigenlijk het averechte lusje aan de achterkant, 
zet dit op je linker naald erbij en brei dit R voordat je de steek erboven breit die 
eigenlijk aan de beurt was. Als het goed is lijkt het nu alsof beide steken samen uit 
één V komen. 
M1L= 1 steek meerderen aan de linkerzijde van een steek: neem onder de steek die je 
net hebt gebreid de lus op van twee steken naar onderen. Dit lijkt onlogisch, maar het 
is de averechte lus achter de steek ónder de steek die je net hebt gebreid. Zie M1R. 
Ook deze lijken nu uit één V te komen. 
 
De stekenpatroontjes 
De honingraatsteek komt vaker voor in de gebreide mofjes van Bunschoten en 
Spakenburg. Dan meestal met randen in 1 recht 1 averecht boordsteek. Het effect in 
de gebruikte stekenpatroontjes ontstaat doordat een aantal steken steeds worden 
afgehaald en dus enkele toeren niet mee gebreid. De afgehaalde steek trekt het 
breiwerk naar elkaar toe op die plek. Dit doet de honingraat-vormpjes ontstaan. Je 
breit dus steeds een hele toer met 1 kleur en slaat steeds een paar steken over, bij een 
toer met de 2e kleur brei je die steken weer mee.  
Let op dat je de steken die je niet breit bij het afhalen en overzetten op de rechternaald 
niet verdraait. Dus afhalen alsof je averecht gaat breien.  
 



Polswarmer  
(op de foto in blauw-paars)  
 
Deze heeft boven en onder dezelfde rand van 
baksteensteek. Halverwege komen een paar 
minderingen, in 1 toer. 
Materiaal: 2-draads wol of sokkengaren in twee 
verschillende kleuren.  
Kleur 1: 25-30 gram. Kleur 2: 35-45 gram. 
De beschrijving hieronder geeft een lengte van ca. 
22 cm. Het smalste deel is S/M ca. 9,5 (L10,5) cm  
breed en het breedste deel S/M ca.12 (L13) cm 
(platgelegd gemeten).  
Je breit van bovenaf naar de pols toe! 
 
Baksteensteek. Rondgebreid herhaalpatroon 
over 6 steken en 14 toeren.  
Toer 1-2) met kleur 1: hele toer r. 
Toer 3) kleur 2: *5 st r, 1  av afh (insteken alsof je 
averecht breit, maar laat de draad wel achterlangs 
lopen) *. 
Toer 4-5-6-7) kleur 2: *5 st av, breng de draad naar achteren, 1 st av afh, draad weer 
naar voren, hij gaat op deze manier achter de afgehaalde steek langs*.  
Toer 8-9) kleur 1: de hele toer r. 
Toer 10) kleur 2: *2 r, 1 av afh, draad achter houden, 3 r*. 
Toer 11-12-13-14) kleur 2: * 2 av, draad naar achter, 1 av afh, draad naar voren 3 av*. 
 
Honingraatsteek. Rondgebreid herhaalpatroon over 6 steken en 12 toeren 
Toer 1) met kleur 1: hele toer av.  
Toer 2-3-4-5) met kleur 2: *4 r, 2 afh*  
Haal de steken af alsof je averecht gaat breien, maar houd de draad achter.  
Toer 6) met kleur1: *4 r, 2 av*.  
Toer 7) met kleur 1: hele toer av 
Toer 8-9-10-11) met kleur 2: *1 r, 2 afh, 3 r*. 
Toer 12) met kleur 1: *1 r, 2 av, 3 r*. 
 
Beschrijving: 
Zet S/M 60, L 66 steken op met kleur 1. Verdeel de steken over 4 naalden, de 5e naald 
is de werknaald. Sluit de toer door nu de eerste steek van de eerste naald r te breien en 
trek de draad goed aan in de eerste steken. Let op bij het aansluiten dat het niet 
gedraaid op de pennen staat. 
 
Brei in kleur 1: 4 toeren r, 1 toer av en nog 2 toeren r. 
 
Vervolgens brei je in de Baksteensteek, van toer 3 t/m 14. het patroontje herhaalt zich 
in de rondte: S/M 10x, L 11x. 
Daarna weer in kleur 1: 1 toer r en 1 toer av. 
 
Brei nu de Honingraatsteek. Herhaal deze 12 toeren 4 keer. 



Let op: Minder daarbij in naald 12 van de 4e patroonherhaling met kleur 1 als 
volgt: 2RS doe dit 3x, dus van de eerste 6 steken maak je er 3. Brei dan de toer verder 
in de gewone honingraatsteek. Aan het einde van deze toer in de laatste 6 steken 
minder je opnieuw, maar nu door 3x OV (mindering met overhaling, zie afkortingen). 
Nu heb je in totaal 6 steken geminderd en ga je gewoon weer verder met de 
Honingraatsteek beginnend met toer 1. 
In totaal nog 3 keer de hele Honingraatsteek herhalen t/m naald 12. 
 
Brei daarna 1 naald av in kleur 1 en vervolgens de Baksteensteek alle 14 toeren (dus 
beginnend met 1 toer R in kleur 1).  
 
Brei dan nog 2 toeren r in kleur 1, 1 toer av, 4 toeren r en kant dan alle steken losjes af 
(met een breinaald 4,5 bijvoorbeeld, krijg je vanzelf een wat lossere rand). Controleer 
of je hand erdoor gaat, anders nog wat losser afkanten. 
 
Je kunt naar eigen behoefte de polswarmers langer of korter maken door 12 naalden 
Honingraatpatroon resp. toe te voegen of weg te laten.  
Wanneer je ze heel kort maakt kun je de mindering weglaten. 
Wanneer je ze nog verder wilt verlengen, zet dan 6 steken meer op en minder twee 
keer 6 steken zoals aangegeven, verdeeld over het aantal honingraatpatroontjes dat je 
wilt maken. Dit heeft te maken met de dikte van de onderarm, die naar de pols toe 
dunner wordt. 
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Mitaine of polswarmer met punt en vingerlusje  
(op de foto en in de beschrijving in geel-grijs) 
Let op je begint bij de punt! 
Maak van je grijze wol vooraf een tweede klein bolletje. Als je namelijk aan de linker 
(schuine) kant van de handflap een grijs randje moet breien en daar tussenin met geel 
breit, zit de andere grijze draad op dat moment aan de rechterkant van je breiwerk. 
 

Start met twee sokkennaalden 3 mm van 20 cm lang. 
 
Handgedeelte, driehoekige flap, begint bij aangebreid lusje: 
Wordt heen en weer gebreid. De even naalden zijn de achterzijde. 
Begin bij het lusje: 
Toer 1) 10 steken opzetten met grijs1(grote bol) 
Toer 2) brei 10 st av, keer het werk (doe dit na elke naald tot je gaat rondbreien) 
Toer 3) brei 2 st r, 6 st afkanten, 2 r.  
Toer 4) brei 2 av, zet 8 st op, 2 av 
Toer 5) brei 12 st r 
Toer 6) 2 av, 8 r, 2 av. 
Toer 7) 2 r, M1L, 8 av, M1R, 2 r 
Toer 8) 2 av, 10 r, 2 av. 
Toer 9) Nu komt de gele bol en je bolletje grijs2 erbij:  
grijs1: 2 r en M1L, dan met geel: 4r, 2afh, 4 r, dan in grijs2 (klein bolletje): M1R, 2 r. 
 
Let vanaf nu op dat je steeds aan de achterkant de gele en grijze draad om elkaar 
heen slaat ( ) betekent sla de draden om elkaar:  
Dit gebeurt op het punt waar je van kleur wisselt, zodat er geen gaten kunnen 
ontstaan. En wanneer de draad op dat moment aan de voorkant van het werk zit, haal 
je die naar achteren, sla de 2 draden aan de achterkant om elkaar en haal de nieuwe 
draad weer naar voren. Trek de draad waarmee je vervolgens gaat breien steeds goed 
aan zodat er geen vergrote steken ontstaan bij de kleurovergang. 



10) grijs2: 2 av, 1 r, ( ), geel: 4 av, 2 afh, 4 av (sla grijs1 en geel om elkaar) grijs1: 1 r, 
2 av.  
11) grijs1: 2 r, M1L, 1 av, ( ), geel: 4 r, 2 afh, 4 r, ( ), grijs2: 1 av, M1R, 2 r. 
12) grijs2: 2 av, 2 r, ( ), geel: 4 av, 2 afh, 4 av, ( ), grijs1: 2 r, 2 av.  
 
13) grijs1: 2 r, M1L, 2 av, 4 r, 2 av, 4 r, ( ), grijs2: 2 av, M1R, 2 r. 
14) grijs2: 2 av, 3 r, ( ), grijs1: 13 r, 2 av. = 20 st 
wat tussen ** staat moet je in totaal per toer zoveel x herhalen als staat aangegeven 
15) grijs1: 2 r, M1L, ( ), geel: 4 r, *2 afh, 4 r* 2 x, ( ), grijs2: M1R, 2 r. 
16) grijs2: 2 av, 1 r, ( ), geel: 4 av, *2 afh, 4 av* 2 x, ( ), grijs1: 1 r, 2 av. 
17) grijs1: 2 r, M1L, 1av ( ), geel: 4 r, *2 afh, 4 r* 2 x, ( ), grijs2: 1 av, M1R, 2 r. 
18) grijs2: 2 av, 2 r, ( ), geel: 4 av, *2 afh, 4 av* 2 x, ( ), grijs1: 2 r, 2 av. 
 
19) grijs1: 2 r, M1L, 2 av, 4 r, 2 av, 4 r, 2 av, 4 r, ( ), grijs2: 2 av, M1R, 2 r. 
20) grijs2: 2 av, 3 r, ( ), grijs1: 19 r, 2 av. = 26 st 
21) grijs1: 2 r, M1L, ( ), geel: 4 r, *2 afh, 4 r* 3 x, ( ), grijs2: M1R, 2 r. 
22) grijs2: 2 av, 1 r, ( ), geel: 4 av,*2 afh, 4 av* 3 x, ( ), grijs1: 1 r, 2 av. 
23) grijs1: 2 r, M1L, 1 av ( ), geel: 4 r, *2 afh, 4 r* 3 x, ( ), grijs2: 1 av, M1R, 2 r. 
24) grijs2: 2 av, 2 r, ( ), geel: 4 av,* 2 afh, 4 av* 3 x, ( ), grijs1: 2 r, 2 av. 
 
25) grijs1: 2 r, M1L, 2 av, 4 r, *2 av, 4 r* 3 x, ( ), grijs2: 2 av, M1R, 2 r. 
26) grijs2: 2 av, 3 r, ( ), grijs1: 25 r, 2 av. = 32 st 
27) grijs1: 2 r, M1L, ( ), geel: 4 r, *2 afh, 4 r* 4 x, ( ), grijs2: M1R, 2 r. 
28) grijs2: 2 av, 1 r, ( ), geel: 4 av,*2 afh, 4 av* 4 x, ( ), grijs1: 1 r, 2 av. 
29) grijs1: 2 r, M1L, 1 av ( ), geel: 4 r, *2 afh, 4 r* 4 x, ( ), grijs2: 1 av, M1R, 2 r. 
30) grijs2: 2 av, 2 r, ( ), geel: 4 av,* 2 afh, 4 av* 4 x, ( ), grijs1: 2 r, 2 av. 
 
31) grijs1: 2 r, M1L, 2 av, 4 r, *2 av, 4 r* 4 x, ( ), grijs2: 2 av, M1R, 2 r. 
32) grijs2: 2 av, 3 r, ( ), grijs1: 31 r, 2 av. = 38 st 
33) grijs1: 2 r, M1L, ( ), geel: 4 r, *2 afh, 4 r* 5 x, ( ), grijs2: M1R, 2 r. 
34) grijs2: 2 av, 1 r, ( ), geel: 4 av,*2 afh, 4 av* 5 x, ( ), grijs1: 1 r, 2 av. 
35) grijs1: 2 r, M1L, 1 av ( ), geel: 4 r, *2 afh, 4 r* 5 x, ( ), grijs2: 1 av, M1R, 2 r. 
36) grijs2: 2 av, 2 r, ( ), geel: 4 av,* 2 afh, 4 av* 5 x, ( ), grijs1: 2 r, 2 av. 
 
37) grijs1: 2 r, M1L, 2 av, 4 r, *2 av, 4 r* 5 x, ( ), grijs2: 2 av, M1R, 2 r. 
38) grijs2: 2 av, 3 r, ( ), grijs1: 37 r, 2 av. =44 st 
39) grijs1: 2 r, M1L, ( ), geel: 4 r, *2 afh, 4 r* 6 x, ( ), grijs2: M1R, 2 r. 
40) grijs2: 2 av, 1 r, ( ), geel: 4 av,*2 afh, 4 av* 6 x, ( ), grijs1: 1 r, 2 av. 
41) grijs1: 2 r, M1L, 1 av ( ), geel: 4 r, *2 afh, 4 r* 6 x, ( ), grijs2: 1 av, M1R, 2 r. 
42) grijs2: 2 av, 2 r, ( ), geel: 4 av,* 2 afh, 4 av* 6 x, ( ), grijs1: 2 r, 2 av. 
 
43) grijs1: 2 r, M1L, 2 av, 4 r, *2 av, 4 r* 6 x, ( ), grijs2: 2 av, M1R, 2 r. 
44) grijs2: 2 av, 3 r, ( ), grijs1: 43 r, 2 av. = 50 st 
45) grijs1: 2 r, M1L, ( ), geel: 4 r, *2 afh, 4 r* 7 x, ( ), grijs2: M1R, 2 r. 
46) grijs2: 2 av, 1 r, ( ), geel: 4 av,*2 afh, 4 av* 7 x, ( ), grijs1: 1 r, 2 av. 
47) grijs1: 2 r, M1L, 1 av ( ), geel: 4 r, *2 afh, 4 r* 7 x, ( ), grijs2: 1 av, M1R, 2 r. 
48) grijs2: 2 av, 2 r, ( ), geel: 4 av,* 2 afh, 4 av* 7 x, ( ), grijs1: 2 r, 2 av. 
Je hebt nu 54 steken op je naald en 8 gele blokjes in de breedte.  
Vanaf hier verschilt de beschrijving voor beide maten.  
 



S/M  
49) Keer het werk weer zodat je de goede kant voor hebt. Breek grijs2 nu af. (laat 15 
cm draad over voor het afhechten) 
Nu ga je door in het rond met grijs1 en brei recht. Gebruik nu bij voorkeur 
sokkennaalden 3 mm van 15 cm lengte (het breit iets makkelijker in het rond wanneer 
de naalden korter zijn), maar doorgaan op 4 naalden van 20 cm lengte kan natuurlijk 
ook. 
Ga na 13 st over op een nieuwe naald, na 14 st weer, na 13 st weer na 14 st weer.  
De 54 steken zijn nu verdeeld over 4 naalden.  
50) Brei 1 toer met grijs averecht. 
Ga nu verder met toer 1 van het polsgedeelte zonder (A) of met (B) kleurwissel 
 
Maat L  
49) grijs1: 2 r, M1L, 2 av, 4 r, *2 av, 4 r* 7 x, ( ), grijs2: 2 av, M1R, 2 r. 
50) grijs2: 2 av, 3 r, ( ), grijs1: 49 r, 2 av. = 56 st 
51) grijs1: 2 r, M1L, ( ), geel: 4 r, *2 afh, 4 r* 8 x, ( ), grijs2: M1R, 2 r. 
52) grijs2: 2 av, 1 r, ( ), geel: 4 av,*2 afh, 4 av* 8 x, ( ), grijs1: 1 r, 2 av. 
53) grijs1: 2 r, M1L, 1 av ( ), geel: 4 r, *2 afh, 5 r* 8 x, ( ), grijs2: 1 av, M1R, 2 r. 
Ga nu verder met het polsgedeelte (A) zonder of (B) met kleurwissel. 
54) grijs2: 2 av, 2 r, ( ), geel: 4 av,* 2 afh, 4 av* 8 x, ( ), grijs1: 2 r, 2 av. 
Je hebt nu 60 steken op je naald en 8 gele blokjes in de breedte.  
 
55) Keer het werk weer zodat je de goede kant voor hebt. Breek grijs2 nu af. (laat 15 
cm draad over voor het afhechten) 
Nu ga je door in het rond met grijs1 en brei recht. Gebruik nu bij voorkeur 
sokkennaalden 3 mm van 15 cm lengte (het breit iets makkelijker in het rond wanneer 
de naalden korter zijn), maar doorgaan op 4 naalden van 20 cm lengte kan natuurlijk 
ook. 
Ga na 15 st over op een nieuwe naald, na 15 st weer, na 15 st weer na 15 st weer.  
De 60 steken zijn nu verdeeld over 4 naalden.  
56) Brei 1 toer met grijs averecht.  
Ga nu verder met toer 1 van het polsgedeelte (A) zonder of (B) met kleurwissel. 
 
Polsgedeelte versie A zonder kleurwissel 
Vanaf toer 50 S/M of 56 L kun je ervoor kiezen om voor het polsgedeelte verder te 
gaan met alleen de gele blokjes net zoals in het handgedeelte. 
 
1) geel:  1 afh, 4 r, *2 afh, 4 r* S/M 8x (L 9x), 1 afh. 
2, 3, 4) idem 
5) grijs: 1 av, 4 r, *2 av, 4 r* S/M 8x (L 9x), 1 av. 
6) grijs: 1 toer averecht. 
7) geel: 2 r, *2 afh, 4 r*, 2 afh, 2r. 
7, 8, 9) idem 
10) grijs: 2 r, *2 av, 4 r* S/M 8x (L 9x), 2 av, 2 r 
11) grijs: 1 toer averecht. 
Brei 8 rijen gele blokjes door de toeren 1 t/m 11 in totaal 4 keer te herhalen. 
Brei nu met geel nog 2 toeren recht. 
Rand: 
S/M 54 steken (L 60 steken). 
Baksteensteek 



1) grijs: *1 afh, 5 r* S/M 9x (L 10x). 
2) grijs: * 1 afh, draad naar voren, 5 av, draad naar achteren* S/M 9x (L 10x). 
3, 4, 5) idem 
6, 7) geel: 2 toeren recht 
8) grijs 3 r, *1 afh, 5 r* S/M 8x (L 9x), 1 afh, 2 r. 
9) grijs 3 av, draad naar achteren, *1 afh, draad naar voren, 5 av draad naar achteren*, 
doe dit S/M 8x (L 9x), 1 afh, draad naar voren, 2 av. 
10, 11,12) idem 
13, 14) geel: 2 toeren recht. 
Dan geel:1 toer averecht, 4 toeren recht en dan alle steken losjes recht afkanten. 
 
Polsgedeelte versie B met kleurwissel 
Bij de kleurwissel wordt geel de voorgrond en de blokjes worden grijs. 
1) geel: 1 afh, *4 r, 2 afh* S/M 8x (L 9x), 4 r ,1 afh. 
2, 3, idem 
overgangstoer naar omdraaien kleuren: 
4) geel: 1 afh, *1 r, 2 av. 1 r, 2 afh* S/M 8x (L 9x), 1,r, 2 av, 1 r, 1 afh. 
5) geel: 1 toer av. 
6) grijs: 2 r, *2 afh, 4 r* S/M 8x (L 9x), 2 afh, 2 r. 
7, 8, 9) idem 
10) geel: 2 r, *2 av, 4 r* S/M 8x (L 9x), 2 av, 2 r. 
11) geel: 1 toer av. 
12) grijs: 1 afh, *4 r, 2 afh* S/M 8x (L 9x), 4 r,1 afh. 
13, 14, 15) idem 
16) geel: 1 av, *4 r, 2 av* S/M 8x (L 9x), 4 r, 1 av. 
17) geel: 1 toer av. 
Herhaal toer 6 t/m 17 in totaal 4 keer, dus 8 rijen grijze blokjes. 
Brei nu met grijs nog 2 toeren recht. 
Rand: 
S/M 54 steken (L 60 steken) 
Baksteensteek 
1) geel: *1 afh, 5 r* S/M 9x (L 10x). 
2) geel: * 1 afh, draad naar voren, 5 av, draad naar achteren* S/M 9x (L 10x). 
3, 4, 5) idem 
6, 7) grijs: 2 toeren recht 
8) geel 3 r, *1 afh, 5 r* S/M 8x (L 9x), 1 afh, 2 r. 
9) geel 3 av, draad naar achteren, *1 afh, draad naar voren, 5 av draad naar achteren*, 
doe dit S/M 8x (L 9x), 1 afh, draad naar voren, 2 av. 
10, 11, 12) idem 
13, 14) grijs: 2 toeren recht. 
Dan grijs:1 toer averecht, 4 toeren recht en dan alle steken losjes recht afkanten. 
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