
Breibeschrijving Lovikkawanten  

(hoort bij Blomsterstuga Digitale magazines nummer 9 Winter. Alle nummers zijn hier 

verkrijgbaar, wollen borduurgaren koop je hier) 
Nodig: 200 g Lovikkagaren (100 g = 70 m), pennen 5,5 

 
 
1.  Zet 30 steken op 
Verdeel de steken over 4 pennen als volgt: Pen 1 8 steken, pen 2 7 steken, pen3 8 stekern en 
pen 4 7 steken..  
2. Brei 1 toer averechts 
3. Brei 8 pennen tricotsteek (1 pen r, 1 pen av.) 
 

 
 
Keer het breiwerk binnenstebuiten, zodat je de ”verkeerde” kant buiten hebt. Vänd 
stickningen ut och in så att du har avigsidan utåt. 
Nu is de boord klaar 

https://www.blomsterstugawebwinkel.nl/c-4386363/digitale-magazines/
https://www.blomsterstugawebwinkel.nl/c-4388118/borduurgarens/
http://stickskolan.se/2012/09/jojos-stickbeskrivning-pa-lovikka-vantar/bild_1/
http://stickskolan.se/2012/09/jojos-stickbeskrivning-pa-lovikka-vantar/bild_2/


 
 
Zet een markering bij steek 1. Zo houd je overzicht als je een toer hebt gebreid. 
4. Brei 22 toeren tricotsteek (Als je een langere want wilt, brei je een paar toeren extra) 
5. Brei de eerste 6 steken van pen 1 met een stukje ander garen. 
6. Zet de steken terug op pen 1. 
7. Brei door in tricosteek tot je werk 20 cm meet vanaf de boord of iets meer als je lange 
vinders hebt. 
8. Minderingstoer: 
*Brei op pen een  1 steek, haal 1 steek af, brei een steek  en haal de afgehaalde stseek over 
de net gebreide. De rest van de pen brei je verder uit. 
Brei op pen twee alle steken tot er nog 3 over zijn. Brei 2 steken samen en brei de laatste 
gewoon. 
Brei op pen drie  1 steek, haal 1 steek af, brei 1 steek en haal de afgehaalde steek over de 
net gebreide. Brei de pen uit. 
Brei op pen vier alle steken tot er drie over zijn. Brei twee steken samen en brei de laatste 
steek gewoon. 
9. Brei een toer.* 
10. Herhaal *-* 4 keer 
 

 

http://stickskolan.se/2012/09/jojos-stickbeskrivning-pa-lovikka-vantar/bild_3_4/
http://stickskolan.se/2012/09/jojos-stickbeskrivning-pa-lovikka-vantar/bild_7/


 
11. Brei in de volgende toer alle steken samen. Op zowel pen twee als vier blijft er een steek 
over. Brei deze gewoon. 
12. Knip de draad af en haal hem door de laatste steken  en trek aan 
 

 
 
13. Duim: Trek het garen in de andere kleur (punt 5) er uit  
14. Verdeel de steken over drie pennen: twee pennen met 4 steken en een pen met 5 
steken. Aan beide kanten van deze steken neem je een extra steek op. 
15. Brei tricotsteek tot de duim 4 ½ cm. meet (evt. langer bij lange vingers) 
16. Brei de hele toer alle steken samen.  
17. Knip de draad af, haal deze door de steken en trek aan. 
18. Hecht alle draden af. Nu is de rechterwant klaar 
De linkerwant brei je op dezefde wijze, behalve punt 5. Het gat voor de duim zit aan de 
andere kant. Brei in dit geval de laatste 6 steken van pen vier in een andere kleur. 
 
 

  

http://stickskolan.se/2012/09/jojos-stickbeskrivning-pa-lovikka-vantar/bild_5_6/


 

 

 

 

 

 

 

 



Het borduurwerk op Lovikkawanten 
Nodig: Dunner wollen garen voor het borduurwerk. 

 
 

Brei de wanten zoals hierboven beschreven   
Hecht alle draden af. 

   
 

Was de wanten met de hand met een wolwasmiddel. Centrifugeer of rol in een handdoek  
 

Het opruwen van de wanten: gebruik een harde borstel, bijvoorbeeld een hondenkam. 
Borstel zowel de binnen- als de buitenkant, behalve de boord. 
Borstel in één richting en werk systematisch. 
Borsta i en riktning och arbeta systematiskt. Begin met de duim en daarna de hand, vanaf de 
top naar de boord. Het is veel werk en veel stof.  Laat de wanten drogen 
 

  
 

 

https://4.bp.blogspot.com/-Q_SPMvG91wc/TuZYmxAJknI/AAAAAAAAB0E/L5qMDtTNcCs/s1600/CIMG5185.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-ho4cRJh6HaE/TuZY57hlz_I/AAAAAAAAB0M/fmE3EoAeLhQ/s1600/CIMG5178.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-n6-TbDQJlgY/TuZY_WjQIrI/AAAAAAAAB0U/jFzpJdZlHq0/s1600/CIMG5181.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-WKaNkMAfDJc/TuZZNZAhMzI/AAAAAAAAB0o/Uz7wLqwl5S4/s1600/CIMG5193.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-QoJbPJZoYlE/TuZacRu-7pI/AAAAAAAAB2c/4ozbK5euaZc/s1600/IMAG0606.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-XvKnIAykrfs/TuZZSwWU_QI/AAAAAAAAB0w/TB7OtdBgZRs/s1600/CIMG5201.JPG


  
Voor opruwen     na opruwen 
 

Borduurwerk. 
Gebruik drie kleuren en steeds twee draden per kleur. Een klassieke kleurstelling is rood- 
groen- geel of  rood- blauw- geel. De gebruikte steek is de flanelsteek. 
 

Begin met de kleur die je onderop wilt hebben. Borduur rond met de flanelsteek, vanaf het 
midden naar boven. Steek je hand tussen de boord en de want als je borduurt. 
 

  
 

Borduur daarna eenzelfde ronde, maar nu vanaf het midden naar de onderkant. 
Neem de volgende kleur en doe hetzelfde, maar schuif het borduurwerk een halve steek oop 
naar rechts. 
 

  
Neem nu de laatste kleur en doe weer hetzelfde. 
 

https://4.bp.blogspot.com/-Ij1ICZZlSmM/TuZe7rFWHsI/AAAAAAAAB2k/SkNdrbYXkUk/s1600/CIMG5190.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-MoRp3eKNGIU/TuZZYmC65fI/AAAAAAAAB04/qz3JiYKLQ_k/s1600/CIMG5206.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-lRMtCIz4hLM/TuZZjzIur3I/AAAAAAAAB1A/SopUvR1llgg/s1600/CIMG5207.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-3IlPnTIkWiE/TuZZpMCT8cI/AAAAAAAAB1I/LkF8azD6AJs/s1600/CIMG5208.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-7QELdE3mG9w/TuZZvtgBGWI/AAAAAAAAB1Y/eQ7DMq0CMcw/s1600/CIMG5210.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-TQe9Br2mWtM/TuZZ1Ra8eDI/AAAAAAAAB1g/31rndxg-PSY/s1600/CIMG5211.JPG


 

n  
 

Vlecht of haak een koord met enkel Lovikkagaren of met alle kleuren  
 

  
 

Maak een kwastje aan elk koord. Et voila!! Stop je handen erin en er op uit met de slee! 
 

      

https://1.bp.blogspot.com/--66a4RUgz6o/TuZZ7VDAWJI/AAAAAAAAB1o/wf1QSqaJfO4/s1600/CIMG5212.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-57bYeK-jadc/TuZaA8VW6BI/AAAAAAAAB1w/RJP7VnYhw9s/s1600/CIMG5213.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-hYW7ul6ITE4/TuZhoGze9hI/AAAAAAAAB24/2QOI8nJIOKo/s1600/CIMG5214.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-qAMA9nexDzk/TuZaMbXmIRI/AAAAAAAAB2A/AXsaKtqvMlc/s1600/CIMG5215.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-dFzBUa91PiU/TuZiZcHWGcI/AAAAAAAAB3A/VmheR7BNcnI/s1600/CIMG5219.JPG

