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AFMETING:
ca. 41 x 168 cm

MATERIAAL
Schachenmayr Summer Shine, bolletje van 50 g
ca. 50 g ≈ 145 m 

kl 00110 (natural) 4 bolletjes

De etiketten controleren, alleen bolletjes van dezelfde 
kleurpartij gebruiken. De hoeveelheid garen kan van 
persoon tot persoon verschillen.
1 rondbreinld 3,0 mm, 100 cm lang.
1 borduurnaald

BASISTECHNIEKEN
Ribbels: in heeng en terugg nld recht breien.  
Ajourpatroon: 
Volgens telpatroon in heeng en terugg nld breien. De 
heeng nld van rechts naar links lezen, in de niet-getekende 
terugg nld alle s en omslagen recht br. In de hoogte de 1e 
tot 24e nld 1x breien, dan de 13e tot 24e nld herh. Voor 
een beter overzicht is de 25e  nld extra getekend. Door de 
meerderingen bij de rand wordt de stola na steeds 12 nld 
aan weerszijden met een pg breder. Na elke 12e nld aan 
weersz 10 s meerderen.

Steken bij de rechterrand opnemen: 
De rechterrand van het breiwerk ligt voor. * Met de 
rechternld bij de 1e s van de linkernld insteken en 1 s recht 
br, de s niet van de linkernld niet van de nld laten glijden, 
maar de nieuwe s van de rechternld op de linkernld leggen. 
Vanaf * herhalen tot het gewenste aantal s is bereikt.
Steken bij de linkerrand opnemen: 
Het breiwerk met de achterkant naar voren toe draaien. 

* Met de rechternld bij de 1e s van de linkernld insteken 
en 1 s recht br, de s niet van de linkernld niet van de nld 
laten glijden, maar de nieuwe s van de rechternld op de 
linkernld leggen. Vanaf * herhalen tot het gewenste aantal 
s is bereikt.
3 s overgehaald samenbreien: 2 s samen recht afhalen, 1 s 
recht br en de 2 afgehaalde s overhalen.

PROEFLAPJE
Basispatroon: 22 s en 38 nld = 10 x 10 cm

Als de afmetingen van het proeflapje afwijken, met dikkere 
of dunnere naalden breien.

INSTRUCTIES
19 s opzetten en de 1e terugg nld recht breien. 
Dan volgens breischema in ajourpatroon in heeng en 
terugg nld verder breien. Na elke 12e nld aan weersz vol-
gens de uitleg 10 s meerderen
Na 156 nld in ajourpatroon = 13x 12 nld alle 371 s losjes 
afkanten.

AFWERKING
De stola spannen, vochtig maken en laten drogen. 
Draadjes instoppen.

AFKORTINGEN
av = averecht
br  = breien
heeng = heengaand
terugg = teruggaand
s  = steek (steken)
nld  = naald(en)
kants = kantsteek
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Uitleg tekentjes
  = 1 kants
  =  1 ribbelsteek: in heeng en terugg nld recht breien
  = 1 omslag
  =  3 s overgehaald samenbreien
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