
WERKBESCHRIJVING - Cosy omslagdoek 

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Lisanne Multem van Draad en Praat  in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van 
de ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Lisanne: “Yes, het voorjaar is mijn favoriete seizoen!! Het seizoen dat de winterjassen weer in de kast mogen en mijn 
spijkerjack en andere voorjaarsjassen weer naar beneden komen. Heerlijk dat zit altijd zoveel lekkerder :) Soms kan het 
natuurlijk nog best wel heel koud zijn en daarom draag ik bij die voorjaarsjassen vaak nog wel een lekker dikke sjaal! 

Voor dit voorjaar besloot ik een mooie nieuwe sjaal te breien in mijn favoriete kleuren, mintgroen, crème wit en vergrijsd 
blauw. 

Deze kleuren vind ik zo heerlijk fris bij elkaar en in combinatie met het glittergaren wordt het helemaal een leuk geheel. 
Het glittergaren dat ik heb gebruikt is in precies dezelfde kleur als de rest van het garen en daardoor overheerst de 
glitter niet. Maar als de zon erop schijnt krijg je een prachtig mooie glans die ik erg vind lijken op de schittering van de 
zee :)

Met zo’n sjaal waan ik me altijd meteen op vakantie haha ook al draag ik hem gewoon in de metro op weg naar mijn 
werk...”
Voor de sjaal gebruikte ik het volgende 
materiaal:

• 4 x Durable Cosy Mintgroen
• 4 x Durable Cosy Ivoor
• 4 x Durable Cosy Vintage Blue
• 2 x Durable Glam Ivoor
• 2 x Durable Glam Mintgroen
• Breinaalden 7 mm. (Als je erg   
 strak breit kun je ook iets   
 grotere naalden gebruiken).
• Stopnaald
• Schaar

De sjaal is heel gemakkelijk te breien:

Zet om te beginnen 3 steken op met vintage blue. Voor deze sjaal zijn alle steken recht gebreid. We meerderen steeds aan 
beide zijden zodat de sjaal lekker breed wordt, wil je hem juist smaller en langer kun je er eventueel voor kiezen om alleen 
de heengaande/teruggaande toer te meerderen. 
Toer 1: Brei de eerste steek 2 x (meerderen), brei de volgende steek gewoon, brei de laatste steek ook weer 2 x 
(meerderen). 
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Toer 2: Brei de eerste steek 2 x, brei de komende steken (behalve de laatste steek) allemaal gewoon recht, brei de laatste 
steek 2 x. Ga zo door tot je vier bollen Vintage Blue op zijn en hecht dan de Ivoorkleurige Glam en Cosy tegelijk aan, brei 
wederom (nu met dubbele draad) verder en blijf aan beide kanten meerderen. Brei zo de 4 bollen Cosy en de 2 bollen 
Glam op en ga daarna over op de Mintgroene bollen (ook weer de Cosy en Glam samen) Let op dat je de nieuwe draden 
nu aan dezelfde kant aanhecht als net, dan krijg je een mooie gladde voorkant van de sjaal. Brei ook deze laatste kleur op 
dezelfde manier als de voorgaande toeren. Let op dat je nog genoeg wol overhoudt om af te kanten zo meteen!

Als de bollen zo goed als op zijn kant je alle steken af. Werk alle draadeinden netjes weg in de sjaal met behulp van een 
stopnaald. Je sjaal is klaar om naar buiten te gaan :) 
Heel veel plezier ermee...

Liefs Lisanne
draad en praat...


