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AFMETING
Hoogte (in het midden): ca. 58 cm
Lengte (onderrand): ca. 340 cm

MATERIAAL
Schachenmayr Tahiti, bolletje van 50 g
ca. 50 g ≈ 280 m
kl 07698 (tropical) 6 bolletjes      
De etiketten controleren, alleen bolletjes van dezelfde 
kleurpartij gebruiken. De hoeveelheid garen kan van per-
soon tot persoon verschillen.

1 rondbreinld 3,0 mm, 100 cm lang
1 borduurnaald
21 markeerringen (= MM)

PROEFLAPJE
Ajourpatroon:
23 s en 32 nld = 10 x 10 cm
Tricotsteek:
23 s en 32 nld = 10 x 10 cm

BASISTECHNIEKEN
Ajourpatroon:
Volgens breischema breien. Alleen de heeng nld zijn gete-
kend. In de terugg nld de s breien zoals ze zich voordoen.
Met 10 s vóór het patroongedeelte (= pg) beginnen, het pg 
van 19 s herhalen, eindigen met 10 s na het pg.
De 1e tot 34e nld 1x breien.

Rij met 4 s met gaatjes:
1e nld (= heeng nld): 1 omslag, 2 s overgehaald samenbrei-
en (1 s recht afhalen, 1 s recht, de afgehaalde s overhalen), 
2 s recht samenbreien, 1 omslag.
2e nld (= terugg nld): 4 s av.
De 1e en 2e nld herhalen.

Tricotsteek:
In heeng nld rechte s en in terugg nld av s breien.

INSTRUCTIES
TIP: de stola bij de lange rand met ajourpatroon beginnen. 
De minderingen bij de zijranden en aan weerszijden van de 
een rij met 4 s met gaatjes uitvoeren.

782 s opzetten, daarbij telkens na 11 s een MM vastzetten 
en steeds na 38 s (= 2 pg) nog een MM vastzetten. Dan 1 
terugg nld av breien (deze nld wordt niet meegeteld).
Dan volgens breischema breien, daarbij in de 1e nld de s als 
volgt indelen:
1 kants, 10 s vóór het pg, 40x het pg van 19 s breien, 10 s na 
het pg, kants. Dan 34 nld (= ca. 12 cm) in ajourpatroon 
breien.
In de volgende heeng nld de s als volgt indelen: kants, 160 
s in tricotsteek,  4 s met gaatjes, 72 s in tricotsteek, vanaf 
 5x herhalen, 4 s met gaatjes, 160 s in tricotsteek, kants.
Nu met de minderingen beginnen en als volgt breien:
aan het begin van de nld na de kants 3 s recht overgehaad 
samenbreien (1 s recht afhalen, 2 s recht samenbreien, de 
afgehaalde s overhalen), vóór elke rij met 4 s met gaatjes 
steeds 2 s recht overgehaald samenbreien, na elke rij met 4 
s met gaatjes steeds 2 s recht samenbreien; aan het einde 
van de nld vóór de kants 3 s recht samenbreien = 18 s ge-
minderd = 764 s.
De minderingen aan het begin en het einde van de nld in 
elke 2e nld nog 63x herhalen, de minderingen vóór en na 
elke rij met 4 s met gaatjes in elke 4e nld nog 31x herhalen.  
Na 128 nld werden aan het begin en het einde van de nld 
in totaal 256 s geminderd; bij de rijen met 4 s met gaatjes 
werden 448 s geminderd = 78 s.
Na 162 nld vanaf de opzet de 78 s afkanten.

AFWERKING
De stola spannen, vochtig maken en laten drogen.

Alle draden instoppen.
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Uitleg tekentjes

 = heeng nld: 1 s recht, terugg nld: 1 s av

 = heeng nld: 2 s recht samenbreien

 =  heeng nld: 2 s overgehaald samenbreien (1 s recht 
afhalen, 1 s recht, de afgehaalde s overhalen)

 = 1 omslag

 =  2 s recht samen afhalen, 1 s recht, de afgehaalde s 
overhaen

Breischema
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pg = 19 spg = 19 s

AFKORTINGEN
av  = averecht
heeng  = heengaand
nld = naald(en)
pg  = patroongedeeltes
s  =  steek (steken)
terugg  = teruggaand
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