
CONVERTIBLE ODDITY
van D'Ario Woolover – Knittingbastard.com

Een mutante buitenaardse levensvorm. Je ziet de 
kleuren, rood en groen, in verschillende nuances van 
de ver weg nebulas. Het  zijn niet de klassieke kleuren 
van onze hemel, maar wat gevarieerd. Ik wilde een 
"trans- gender" model maken, niet alleen unisex, 
maar een connectie tussen de tegenovergestelden: 
een unie van man en vrouw.

Convertible Oddity  is een poncho-cape: een cirkel 
die het lichaam zachtjes knuffelt en beschermt.
Het model wordt in het rond gebreid, je begint 
onderaan. Je gebruikt een eenvoudige techniek: 
stranded,  4 steken in tricotsteek in verschillende 
kleuren en één soort mindering om het model in de 
de rug te vormen.

MOEILIJKHEIDSGRAAD: 
gemiddeld

AFMETINGEN
Een maat ( bovenwijdte  90 cm):
omtrek: 103 cm
hoogte: 32 cm
breedte: 51,5 cm

GAREN
Marty van Borgo de' Pazzi Firenze (50 gr./85 mt., 
65% wol, 18% bamboe, 17% alpaca, 3% linnen°), in 
de volgende kleuren/hoeveelheid:

kleur A – MARTY6, groen – 
150 gr. - (3 bollen)

kleur B – MARTY5, donker 
rose – 150 gr. - (3 bollen)

RONDBREINAALDEN
1 rondbreinaald nr. 8 mm (US maat 11) - 
Kabellengte 100 cm 

MATERIALEN
1 stekenmarkeerder (voor het begint van de toer)

PROEFLAPJE
10 x 10 cm = 10 steken x 16 toeren, met tricotsteek 
in het rond gebreid, na het blocken.

STEKEN
Recht
Averecht
Boordsteek 2r. 2av. : 1e toer: *2 r., 2 av. Herh. vanaf  * 
tot het einde van de toer. Zie Youtube: How to Do a 
2x2 Ribbing in the Round | Circular Knitting by 
Howcast.
2R.sam – 2 st. recht samenbreien:  met rechternaald in 2 
st. tegelijk insteken en 1 st.. r. breien. Zie Youtube: 
Knit Two Together (k2tog) - iknitwithcatfur.

TECHNIEKEN
Gebreide opzet:
1 – Maak een opzetlus op de linkernld
2 – Brei hiermee 1 st.. recht en zet deze steek op de 
linkernaald.
3 – Steek rechternaald tussen deze beide steken, brei 
1 steek, en zet deze weer op de linkernaald. 
Herhaal stap nr. 3 totdat je het vereiste aantal steken 
hebt.
Zie Youtube: Cable Cast-on - VeryPink Knits.
Stranded – 2 kleuren  in het rond gebreid (veelvoud van 4 
steken):
1e T: kl. A 2 r., kl. B 2 r. Herl. deze T, let op dat je het 
garen achterkant van het werk niet te strak trekt. 
Youtube: How to Knit - Stranded Colorwork by 
WEBS - America's Yarn Store.
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Simple Bind-off: 
1 r., * 1 r., haal de eerste steek over de tweede steek. 
Herh. vanaf  * tot het einde van alle steken. Zie 
Youtube: How to Bind Off  for Beginners by New 
Stitch a Day.

AFKORTINGEN
r. recht
av.    averecht
T toer/toeren
st. steek/steken
kl. kleur
herh. herhaal

WERKWIJZE
Opzetten
Met kl. A, zet 124 st op en stuit de ronde, zorg 
ervoor dat de steken niet gedraaid zitten. 
Boordsteek 2r. 2av.
Plaats 1 stekenmarkeerder aan het begin van de t.
Brei 5 t. met boordsteek 2r. 2av. 
Brei “bicolor stranded” in het rond totdat het werk 
27 cm hoog is.
Vormgeving van de schouders
1e T: kl. A, r. tot het einde van de T.
2e T: kl. B, r. tot het einde van de T.
3e T: kl. B, av. tot het einde van de T.
4e T: kl. A, 4 r., *8 r., 2R.sam, herh. vanaf  * 11 keer 
(112 st.)
5e T: kl. A, r. tot het einde van de T.
6e T: kl. B, r. tot het einde van de T.
7e T: kl. B, av. tot het einde van de T.
8e T: kl. A, 4 r., *7 r., 2R.sam, herh. vanaf  * 11 keer 
(100 st.)
9e T: kl. A, *8 r., 2R.sam, herh. vanaf  * 9 keer (90 st.)
Kant alle steken af, en verwijder de 
stekenmarkeerder.

AFWERKEN EN BLOCKEN
Stop de draad in het werk.
Week het kledingstuk 15-20 minuten in water en een 
kleine hoeveelheid van een mild wasmiddel  zonder 
schudden. Spoelen in water en een half  kopje azijn. 
Goed uitknijpen (niet verdraaien!), en op een droge 
handdoek leggen.
Rol alles samen en zachtjes knijp de rol om 
overtollige water te verwijderen. Leg op een andere 
droge handdoek, controleer de maten 
(modeldiagram), laat het drogen om te blocken. 
Verplaats het niet voordat het volledig droog is.
Eenmaal droog, plaats het kledingstuk tussen twee 
schone en droge handdoeken en stoom het, waarbij 
je erop let dat de vezels niet pletten zodat je de 
luchtigheid verliest.

Dit design is gepubliceerd in “A tribute to SPACE ODDITY”
Mode Accessoires Herfst-Winter 2016-2017

BORGO DE' PAZZI Firenze van Effe Elle s.r.l.
in samenwerking met Magliuomini
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