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Polswarmer of manchet 
(simpel recht model)
Geïnspireerd door een Bunschoter arm-mofje uit de 
collectie van het Openluchtmuseum Arnhem.

Materiaal  per kleur ca. 25 gr sokkenwol, 100% wol.
Stekenverhouding bij tricotsteek: 
25 steken en 33 toeren = 10 x 10 cm.
Bamboe sokkennaalden 3 mm, 5 stuks van 15 cm lang. 
Eventueel idem 2,75 mm voor het middendeel.

Rondgebreide polswarmer, totale lengte ca. 19 cm.
De honingraatsteek trekt iets meer in elkaar dan de 
baksteensteek en daardoor ontstaat een licht zandlo-
pereffect wat nog versterkt kan worden door deel 3 op 
een maat dunnere naalden te breien.

Boord grijs:
Krult naar buiten toe om zo dat de 
averechte kant een soort rolletje vormt. 
1 opzettoer van (M) 54 of (L) 60 steken, 
verdeeld over vier naalden.
4 toeren recht, 1 toer averecht.

Het deel tussen ** de hele toer herhalen.
Bij het afhalen van een st tussen av st 
even de werkdraad naar achteren en na 
het afhalen weer naar voren halen.

16 toeren baksteensteek:
grijs:  2 toeren recht. 
geel: 1 toer *5 recht 1 afhalen*,
dan 4 toeren *5 averecht, 1 afhalen*.  
grijs: 2 toeren recht.
geel: 1 toer *2 recht, 1 afhalen, 3 recht*, 
dan 4 toeren *2 av, 1 afh, 3 av*.
grijs: 2 toeren recht.

68 toeren honingraatsteek: 
geel: 1 toer recht, 1 toer averecht.
grijs: 4 toeren: *4 recht, 2 afhalen*. 
De afgehaalde steken blijven dus geel. 
Dan groene deel 6 x herhalen:
geel: 1 toer *4 recht, 2 averecht*,
dan 1 toer av. 
grijs: 4 toeren: *1 r, 2 afhalen, 3 r*. 
NB: let op dat de twee afgehaalde steken 
in het midden komen van de vier steken 
recht in de vorige patroonrij.
geel: 1 toer *1 r, 2 av, 3 r*,
dan 1 toer av.
grijs: 4 toeren: *4 r, 2 afhalen*. 
Eindig na de 6 herhalingen met:
geel: 1 toer *4 r, 2 av*, dan 1 toer av.

16 toeren baksteensteek:
grijs:  2 toeren recht. 
geel: 1 toer *5 recht, 1 afhalen*, 
dan 4 toeren *5 averecht, 1 afhalen*.  
grijs: 2 toeren recht.
geel: 1 toer *2 r, 1 afhalen, 3 r,* 
dan 4 toeren *2 av, 1 afh, 3 av*.
grijs: 2 toeren recht.

Boord grijs: 
1 toer av, 4 toeren r,
1 toer afkanten.

Ander dan persoonlijk gebruik van dit 
patroon is niet toegestaan zonder schrifte-
lijke toestemming van Evelien Verkerk.
knitwit@knitwit.nl
nederlandsgebreid.wordpress.com
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