
Lieve winterbaby slofjes / Sweet winter baby booties

Wat heb je nodig?
Bolletje zachte wol, nld dikte 8 breinaalden 8
grote stopnaald stukjes (nep) suede (2 maal 2x6cm + 2 maal 6x8cm
naald en bijpassende kleur garen

Rol een balletje wol van de knot, knip het af. We breien 2 slofjes tegelijk!

Zo brei je deze winter baby slofjes

Zet 2x 18 steken op en brei recht (ribbelsteek), heen en terug. Brei tot je 5.5 cm hebt.

Zo ga je minderen: brei de eerste 2 steken samen, brei recht tot aan de laatste 2 steken van je slofje.

Brei de laatste 2 steken samen. Herhaal bij slofje 2.

Brei 2 naalden in ribbelsteek (recht).

Herhaal: brei de eerste 2 steken samen, brei recht tot aan de laatste 2 steken, brei 2 steken samen. Herhaal bij slofje 

2. Brei heen en weer tot dat de slofjes van hiel tot teen 11 cm meten.  

Brei de laatste naald: brei 2 steken samen, brei 2 steken recht en herhaal dit tot het eind van de naald. 

Hecht niet af maar haal een lange stopnaald door de steken van slofje 1, trek de draad stevig aan steekje.

Zet de draad vast met een steekje en sluit de bovenkant van het slofje met dezelfde draad.

Naai de hiel met de andere aanhangende draad dicht en  maak dan het tweede slofje af, op dezelfde wijze.

Knip franje in de grotere stukjes suede, vouw de kleine stukjes dubbel.

Naai de franje en lusjes met een stiksteekje op de slofjes.
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Lieve winterbaby slofjes / Sweet winter baby booties

What do you need?
a ball of wool knitting needles 8
big darning needle pieces of (faux) suede (twicw 
needle and matching colour yarn

Roll a small ball of wool from the new ball, then cut it off. We are knitting 2 booties at the same time!

How to make these winter baby booties

Cast on twice 18 stitches, knit in garter stitch, to and fro. Knit until you reach 5.5 cm.

How to decrease:   Knit the first 2 stitches together, knit in garter stitch until the last 2 stitches, knit them together.

Repeat on bootie 2.

Knit 2 needles in garter stitch. 

Repeat: knit 2 stitches together, knit in garter stitch until the last 2 stitches and knit them together. Repeat on bootie 2.

Knit back en forth until the booties measure 11 cm from heel to toe. 

Knit the final needle: Knit 2 stitches together, knit 2 stitches garter stitch then repeat to the end of ht needle.

Do not tie off, stick the tapestry needle through the stitches, pull the thread firmly tight then fasten it with a stitch.

Close the top of the bootie using the same thread, sew the heel closed with the other thread that hangs on then finish the 

second bootie in the same way.

Cut a fringe in the large pieces of suede, fold the small pieces in half. 

Sew the fringe and lthe oops on the booties with tiny lockstitches.
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