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Materiaal: Nomotta Merino Extrafine 120 
Sjaaltje: 25 g van zowel royal nr. 00151 als 
groen nr. 00173; een rest wit nr. 00101.
Wantjes: 25 g van zowel royal nr. 00151 als 
groen nr. 00173.
Sokjes: 25 g van zowel royal nr. 00151 als groen 
nr. 00173.
Voor het sjaaltje 2 breinaalden met knop en voor 
wantjes en sokjes 5 breinaalden zonder knop 
nr.3-4.

Gerstekorrel: in het rond afw. 1 st re., 1 st av. 
br. en dit in elke volgende tr. laten verspringen.

Tricotsteek: heeng.nld. re., terugg.nld. av. br.; 
in het rond elke tr. re. br.

Ribbelpatroon: heeng. en terugg.nld. re. br. 
Stekenproef: tricotst.: 22 st. en 30 nld. = 10x10 
cm; ribbelpatr.: 22 st. en 46 nld. = 10x10 cm.

WERKWIJZE
Sjaaltje: ca. 10 cm breed en 65 cm lang 22 St. 
opz. met groen en in ribbelpatr. br., de 1e nld. is 
een terugg.nld. Na de terugg.nld. steeds afw. 2 
nld. met royal en 2 nld. met groen br.
Op 12 cm hoogte (na 55 nld.) voor het splitje al-
leen over de 11 eerste st. verder br., de overige 

11 st. stilleggen. Op 15 cm hoogte (na 69 nld.) 
deze st. stilleggen. Nu over de 11 andere stilgel-
egde st. eveneens 3 cm br. Daarna weer over 
alle 22 st. verder br.
Op 65 cm hoogte (na 299 nld.) alle st. afk. met 
groen, daarbij re. br.
Nu de “haaientanden” br. met wit. Hiervoor
aan de goede kant van de sjaal 20 st.
opnemen uit de afkantingsrand en alleen
over de 5 eerste st. in ribbelpatr. br., de
overige st. stilleggen. Hierbij aan het einde
van elke nld. de kantst. met de st. ervoor
re.samenbr., 3x. In de volgende nld. de 2
laatste st re. samenbr., de draad
afknippen, door de laatste st. halen en
afhechten. Over de resterende 3x 5 st. nog
3 tanden br.
“Haaienvin”: met royal 16 st. opz. en in tricotst. 
br. met verkorte naalden en dubbele steken. De 
dubbele steken staan beschreven bij de boemer-
anghiel in “De techniek van het sokken breien”. 
Beginnen met 1 terugg.nld.
1e nld. (terugg.): alle st. incl. de kantst. aan 
weersz. av. br., omkeren.
2e nld. (heeng.): 1 dubbele st. br., de rester-
ende st. incl. de kantst. re. br., omkeren.
3e nld.: 1 dubbele st. br., av. br. tot de dubbele 
st. aan het einde van de nld., omkeren.
4e nld.: 1 dubbele st. br., re. br. tot de dubbele 
st., omkeren.
De 3e en 4e nld. 6x herhalen, dus aan het einde 
van elke nld. 1 st. minder br. en na het omkeren 
1 dubbele st. br. aan het begin van de nld. Na de 
16e nld. zijn er 8 dubbele st. aan de rechter en 
7 dubbele st. aan de linker zijkant. Nog 1x om-
keren en in de 17e nld. de 8e dubbele st. aan de 
linker zijkant br., dan de aansluitende 8 dubbele 
st. av. br. en omkeren.
18e nld.: alle st. incl. de 8 dubbele st. aan de 
linker kant re. br., omkeren.
19e nld.: 9 st. av. br., omkeren.
20e nld.: 1 dubbele st. br., 1 st. re. br., omkeren.
21e nld.: 1 dubbele st. br., dan de dubbele st. en 
de st. erna av. br., omkeren.
22e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., 
dan de dubbele st. en de st. erna re. br., omk-
eren.
23e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., 
dan de dubbele st. en de st. erna av. br., omk-
eren.
De 22e en 23e nld. 6x herhalen, daarbij wordt in 
de 35e nld. (terugg.nld.) de laatste dubbele st. 
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gebreid; dan in deze terugg.nld. de overige 15 st. 
av. br. en in de volgende nld. alle st. afk., daarbij 
aan het einde van de nld. de dubbele st. br. zoals 
beschreven.
De vin ca. 3 cm onder het splitje op de sjaal 
naaien, zie foto.

Wantjes: maat 0 / 1 / 2 (omtrek handje ca. 11 / 
12 / 13 cm).
De gegevens voor deze maten staan resp. vóór, 
tussen en nà de schuine strepen. Staat er maar 
één getal dan geldt dat voor alle maten.
Met groen en verdeeld over 4 nld. 24 / 28 / 32 st. 
opz. (7 / 7 / 8 st. per nld.). Voor het boordje 6 cm 
in gerstekorrel br. Verder br. in tricotst., steeds 
afw, 2 tr. met royal en 2 tr. met groen.
Op 7,5 / 8 / 9 cm vanaf de boord de top vormen, 
hiervoor over de 1e en 3e nld. de 1e st. re. br., de 
2e st. re. afh., de 3e st. re. br. en de afgehaalde st. 

overh., de overige st. br.; over de st. van de 2e en 
4e nld. tot de 3 laatste st. br., dan 2 st. re.samen-
br. en de laatste st re. br. = 20 / 24 / 28 st.
Deze minderingen nog 3 / 4 / 5x herhalen, elke 
2e tr. De draad afknippen, door de 8 resterende 
st. halen, aantrekken en afhechten.
Het 2e wantje hetzelfde br. De boordjes half naar 
buiten omslaan.

Sokjes: maat 14/15.
Met royal en verdeeld over 4 nld. 28 st. opz. (7 
st. per nld.) en 6 cm in gerstekorrel br. Verder 
br. in tricotst., *2 tr. met groen, 2 tr. met royal en 
vanaf * steeds herhalen. Op 8 cm schachthoogte 
(na 6 tr. tricotst.) het voetje in tricotst. br. De bo-
emeranghiel met royal over de st. van de 1e en 
4e nld. br. volgens “De techniek van het sokken 
breien” en de tabel; daarna over alle st. 10 tr. in 
de streepvolgorde br.Verder br. met royal. Op 8,5 
cm voetlengte de teen br. met royal. Beide sokjes 
hetzelfde br. De boordjes half naar buiten oms-
laan.
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De techniek van het sokken breien
Bij het opzetten de steken gelijkmatig of volgens 
opgave in de beschrijving over 4 naalden ver-
delen. De toerwisseling valt middenachter, dat 
is tussen de 4e en 1e naald. Deze plaats is herk-

enbaar aan de opzetdraad die daar hangt.
Nu wordt de schacht (ook wel ‘’been’’ genoemd) 
in de rondte gebreid. Meestal wordt er begonnen 
met enkele centimeters in boordpatroon (b.v. 
afwisselend 1 steek recht, 1 steek averecht of 
afwisselend 2 steken recht, 2 steken averecht). 
Door de afwisseling van rechte en averechte 
steken wordt de boord rekbaar. U kunt voor de 
schacht verder breien in boordpatroon, of over-
gaan in tricotsteek met of zonder motief. Voor 
sommige motieven zijn meer steken nodig als 
aangegeven in de tabel. Na de schacht gaat u 

verder met het breien van de voet.
Boemeranghiel met verkorte naalden en 
“dubbele” steken”
Voor deze hiel heengaande en teruggaande 
naalden breien over de steken van de 1e en 4e 
naald. Eerst de schacht breien zoals is aange-
geven. Omdat een boemeranghiel met verkorte 
naalden korter is dan een hiel met hielwand en 
hielkapje, wordt bij structuurmotieven ca. 1 - 2 
cm voor het einde van de schacht overgegaan in 
tricotsteek over de steken van de 1e en 4e naald 
(de steken van de 2e en 3e naald verder breien 
in motief). Ook hier worden, indien nodig, in de 
1e toer overtollige steken op de 1e en 4e naald 
geminderd.
De steken van de boemeranghiel in drieën delen 
zoals voor het hielkapje (zie tabel onder ‘Verde-
ling steken voor boemeranghiel’).
Daarna de verkorte naalden met de dubbele 
steken breien als hiernaast beschreven. Bij deze 
hiel vervalt de spie.

1e naald (heengaand): alle steken - incl. de 
laatste steek van de 1e naald - recht breien; 
keren.
2e naald (teruggaand): een dubbele steek 
breien als volgt: met de draad vóór het werk 1 
steek averecht afhalen en de draad heel strak 
over de naald naar achter trekken waardoor 
de afgehaalde steek dubbel op de nld. komt te 
liggen. (Als de draad niet strak genoeg wordt 
aangetrokken ontstaat er naderhand een gaat-
je!), nu de draad naar voren halen en alle stek-
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en - inclusief de laatste steek van de 4e naald 
- averecht breien; keren.
3e naald: een dubbele steek breien, dan alle 
steken recht breien tot aan de laatste - dubbele - 
steek aan het einde van de naald (deze blijft dus 
ongebreid); keren.
4e naald: een dubbele steek breien, de draad 
naar voren trekken en averecht breien tot de 
laatste dubbele steek; keren.
De 3e en 4e naald steeds herhalen, tot de zijdel-
en uit dubbele steken bestaan. Nu 2 toeren over 
alle steken breien, de hielsteken recht, de stek-
en van de 2e en 3e naald in het motief van de 
schacht breien.
Hierbij in de 1e toer telkens beide lussen van 

elke dubbele steek recht samenbreien. 

Na de 2 toeren weer verkorte naalden breien met 
dubbele steken, maar nu in tegenovergestelde 
richting van binnen naar buiten breien.
1e naald (heengaand): de steken van het mid-
delste deel recht breien; keren.
2e naald (teruggaand): de dubbele steek 
breien, de draad naar voren trekken en averecht 
breien tot en met de laatste steek van het mid-
delste deel; keren.
3e naald: de dubbele steek breien, de draad 

achter het werk houden en recht breien tot de 
dubbele steek, de 2 lussen van de dubbele steek 
recht samenbreien, de volgende steek breien en 
omkeren.
4e naald: de dubbele steek breien, de draad 
naar voren trekken en averecht breien tot de 
dubbele steek, de 2 lussen van deze steek avere-
cht samenbreien, de volgende steek averecht 
breien; keren.
De 3e en 4e naald herhalen tot beide zijdelen 
uit dubbele steken bestaan.Na de laatste terug-
gaande naald (in de volgende naald resp. aan 
het begin van de toer nog 1x een dubbele steek 
breien), verder breien in de rondte en hierbij in 
de 1e toer de 2 lussen van elke dubbele steek 
recht samenbreien.
Daarna voet en teenminderingen breien als 
boven staat beschreven.

Voor de teen over de 1e en 3e naald breien tot 
aan de laatste 3 steken, dan 2 steken recht 
samenbreien en de laatste steek recht breien. 
Bij de 2e en 4e naald de 1e steek recht breien, 
de volgende steek recht afhalen, 1 steek recht 
breien en de afgehaalde steek overhalen. Deze 
minderingen nu in elke 3e, 2e en dan in elke toer 
herhalen, tot er in totaal nog 8 steken over zijn 
(zie tabel). Een dubbele draad door de steken ha-

len en strak aantrekken of de steken van beide 
minderingsbanen aan elkaar mazen.
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De gegevens voor deze maten staan resp. vóór, 
tussen en nà de schuine strepen. Staat er maar 
één getal, dan geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Nomotta Merino Extrafine 120

Truitje: 50 / 75 / 100 g van zowel groen nr. 
00173 als royal nr. 00151 en 25 g van zowel ma-
rine nr. 00150 als cerise nr. 00131.
Sjaal: 50 g groen nr. 00170.
Vingerpopje: restjes wit nr. 00101, cerise nr. 00130 
en royal nr. 00152. 2 Breinaalden nr.3-4; voor de 
vingerpopjes 4 breinaalden zonder knop nr.3-4 en 
1 maasnaald. Voor het truitje 2 parelwitte knopen.

Ribbelpatroon: heeng. en terugg.nld. re. breien.

Gerstekorrel: afw. 1 st. re., 1 st. av. br. en dit 
elke volgende nld. laten verspringen.

Tricotsteek: heeng.nld. re., terugg.nld. av. br.; 
in het rond elke tr. re. br.

Streepvolgorde: afw. 6 nld. met royal en 6 nld. 
met groen br.

Stekenverhouding: in tricotst.: 22 st. en 30 nld. 
= 10x10 cm; in ribbelpatr.: 22 st. en 46 nld. = 
10x10 cm.

WERKWIJZE
Truitje Rugpand: 60 / 68 / 76 st. opz. met groen 
en 1,5 cm (4 nld.) in gerstekorrel br. voor de bies. 
Verder br. in tricotst. en streepvolgorde.
Op 16 / 19 / 20 cm (48 / 58 / 60 nld.) vanaf de bies 
voor het armsgat aan weersz. 7 st. afk. = 46 / 54 / 
62 st. Op 26 / 30 / 34 cm (78 / 90 / 102 nld.) vanaf 
de bies - na 6 nld. royal - de 36 / 41 / 45 eerste 
st. afk. Over de resterende 10 / 13 / 17 st. nog 2 
cm (6 nld.) in gerstekorrel br. met royal voor de 
onderslag. De st. daarna afk. Totale hoogte 29,5 
/ 33,5 / 37,5 cm.

Voorpand: br. als het rugpand, echter voor de 
hals op 22 / 28 / 30 cm (66 / 84 / 90 nld.) vanaf 
de bies de 20 middelste st. afk. en elke kant 
apart verder br. Bij de hals nog 1x 2 en 1 / 2 / 
2x 1 st. afk., elke 2e nld. Bovendien in de rech-
ter helft (= linker schouder bij het dragen) een 
knoopsgat br., hiervoor 2 / 2 / 8 nld. na het begin 
van de hals de kantst. en nog 3 / 5 / 7 st. br., 2 
st. re.samenbr., 1 omslag maken en de omslag 
in de terugg.nld. av. br. Op 26 / 30 / 34 cm (78 / 
90 / 102 nld.) vanaf de bies de overige 10 / 13 / 
17 st. afk. voor de schouder. Totale hoogte 27,5 
/ 31,5 / 35,5 cm.

Mouwen: 32 / 36 / 42 st. opzetten met groen en 
1,5 cm (4 nld.) in gerstekorrel br. voor de bies. 
Verder br. in tricotst. en streepvolgorde.
Tevens aan weersz. voor de schuining steeds 
1 st. meerderen, eerst in de 7e nld. na de bies, 
daarna 6 / 6 / 7x in elke 6e / 8e / 6e nld. en 0 / 0 / 
3x in elke 4e nld. = 46 / 50 / 64 st.
Op 18 / 22 / 24 cm (54 / 66 / 72 nld.) vanaf de bies 
alle st. afk. Totale hoogte 19,5 / 23,5 / 25,5 cm.

Afwerking: de delen op maat spannen en onder 
een vochtige doek laten drogen. De rechter 
schoudernaad sluiten.

Halsbies: met royal ca. 64 / 68 / 76 st. opne-
men langs de halsopening incl. de zijkant van 
de onderslag en 5 nld. in gerstekorrel br., hierbij 
in de 2e nld. voor het 2e knoopsgat de kantst. 
en nog 1 st. br., 2 st. re. of av. samenbr. (pas-
send in de gerstekorrel), 1 omslag maken en de 
resterende st. br. De omslag in de volgende nld. 
opnemen in de gerstekorrel. De st. afk.
De onderslag onder de linker schouder leggen. 
De mouwen inzetten, mouwen zijnaden sluiten. 
De knopen aanzetten.
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Zeilbootje (op het voorpand): het bootje van 
boven naar onder toe br. Met marine 26 st. opz. 
en 2 nld. in ribbelpatr. br. Verder br. in tricotst. 
en aan het begin van 6 heeng.nld. de kantst. met 
de st. erna re.samenbr., aan het einde van dez-
elfde 6 nld. 1 overh. br. over de voorlaatste st. en

de kantst. (= de voorlaatste st. re. afh., de kantst. 
re. br. en de afgehaalde st. overh.). Na 12 nld. 
tricotst. de resterende 14 st. afk.
Voor het zeil 13 st. opz. met cerise en in tricotst. 
br., dit beginnen met 1 terugg.nld. In de 4e nld., 
en dan 11x aan het begin van elke heeng.nld. 1 
overh. br. over de kantst. en de st. erna. Er blijft 
1 st. over. De draad afknippen, door de st. ha-
len en afhechten. Bootje en zeil op het voorpand 
naaien, zie foto.

Sjaal: voor een breedte van ca. 73 cm 162 st. 
opz. met groen en in ribbelpatr. br. met verkorte 
nld. en dubbele steken. Kijk voor dubbele steken 
bij de boemeranghiel in “De techniek van het 
sokken breien”.
1e en 2e nld.: re. br.
3e nld.: 85 st. br., omkeren; de overige 77 st. 
blijven ongebreid.
4e nld.: 1 dubbele st. br., 7 st. br., omkeren.
5e nld.: 1 dubbele st. br., 11 st. br., omkeren.
6e nld.: 1 dubbele st. br., 15 st. br., omkeren.
7e nld.: 1 dubbele st. br., 17 st. br., omkeren.
8e nld.: 1 dubbele st. br., 19 st. br., omkeren.
9e nld.: 1 dubbele st. br., 21 st. br., omkeren.
10e nld.: 1 dubbele st. br., 23 st. br., omkeren.
11e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., 
de dubbele st. en de st. erna br., omkeren.
12e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., 
de dubbele st. en de st. erna br., omkeren.
De 11e en 12e nld. 7x herhalen = 40 st. incl. de 

dubbele st. na 26 nld.; aan weersz. daarvan zijn 
61 st. stilgelegd.
27e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., 
de dubbele st. en de 3 st. erna br., omkeren.
28e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., 
de dubbele st. en de 3 st. erna br., omkeren.
De 27e en 28e nld. 3x herhalen = 64 st. na 34 nld.
35e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., 
de dubbele st. en de 4 st. erna br., omkeren.
36e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., 
de dubbele st. en de 4 st. erna br., omkeren.
De 35e en 36e nld. 3x herhalen = 96 st. na de 
42e nld.
43e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., 
de dubbele st. en de 8 st. erna br., omkeren.
44e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., 
de dubbele st. en de 8 st. erna br., omkeren.
De 43e en 44e nld. 2x herhalen = 144 st. na 48 
nld.
49e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., 
de dubbele st. en de overige 9 st. br., omkeren.
50e nld.: 1 dubbele st. br., tot de dubbele st. br., 
de dubbele st. en de overige 9 st. br., omkeren en 
nog 2 nld. over alle 162 st. br., de st. daarna afk.
Het midden van de afkantingsrand ca. 3 cm 
breed omslaan en beide middelste st. vast-
naaien.

Vingerpopje: 
met wit 12 st. opz. en over 3 nld. verdelen. In 
het rond in tricotst. 8 tr. met wit, * 1 tr. met ce-
rise en 1 tr. met wit br., vanaf *2x herhalen. Nog 
1 tr. met cerise en 4 tr. met wit br., verder br. 
met royal en hierbij in de 3e tr. met royal 6x 2 st. 
re.samenbr. De draad afknippen, door de rester-
ende 6 st. halen, aantrekken en afhechten, daar-
bij met 2 spansteekjes 2 ogen borduren, zie foto.
2 Stuks br.
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De gegevens voor deze maten staan resp. vóór 
en nà de schuine streep. Staat er maar één getal, 
dan geldt dit voor beide maten.

Materiaal: Nomotta Merino Extrafine 120, 50 
/ 75 g royal nr. 00151, 25 g wit nr. 00101. Om te 
borduren een rest marine nr. 00150. 5 Breinaal-
den zonder knop nr.3-4; 1 maasnaald.

Ribbelpatroon: heeng. en terugg.nld. re. br.; in 
het rond afw. 1 tr. av. en 1 tr. re. br. Tricotsteek: 
in het rond elke tr. re. br. 1 Overhaling: 1 st. re. 
afh., 1 st. re. br. en de afgehaalde st. overh.

Stekenverhouding: in tricotst.: 22 st. en 30 tr. 
= 10x10 cm.

WERKWIJZE
Met royal 84 / 92 st. opz. verdeeld over 4 nld. (21 
/ 23 st. per nld.) en 3 tr. in ribbelpatr. br. Verder 
br. in tricotst. De toerwissel valt middenachter; 
middenvoor is tussen de 2e en 3e nld.
Op 10 / 11 cm hoogte (na resp. 27 / 30 tr.) min-
deringen beginnen: de 1e st. van de 3e nld. op 
de 2e nld. zetten, dan deze st. met de laatste st. 
van de 2e nld. re.samenbr. en deze st. steeds op 
de 2e nld. laten staan. Deze mindering 63 / 71x 
herhalen, in elke tr. = 20 st. (5 st. per nld.) na 91 

/ 102 tr. tricotst. Tussendoor de st. zogauw dit 
nodig is gelijkmatig verdelen, hierbij erop letten 
dat de laatste st. van de 2e nld. steeds op de 2e 
nld. blijft staan. Over deresterende 20 st. nog 
5 tr. in tricotst. br. De mutshoogte is nu ca. 33 
/ 36,5 cm. Nu de “staartvin” br. Hiervoor in de 
volgende tr. elke st. 1x re. en 1x re.gedraaid br. 
= 40 st., 10 st. per nld. In de volgende 2e tr. elke 
2e st. 1x re. en 1x re.gedraaid br. = 60 st., 15 st. 
per nld. Nu 4 tr. br. zonder meerderingen. Voor 
de punt van de staart in de volgende tr. br. tot 
de 2 laatste st. van de 4e nld. en deze 2 st. afk., 
dan de 1e en 2e st. die op de 1e nld. staan afk., 
tot beide laatste st. van de 2e nld. br., deze 2 st. 
afk., dan de 1e en 2e st. die op de 3e nld. staan 
afk. Er zijn nu 13 st. per nld. Nu alleen over de 26 
st. van de 3e en 4e nld. in het rond verder breien 
(de 26 st. van de 2e helft stilleggen) en aan het 
begin van de 2e tr. de 1e en 2e st. (= beide st. 
na de afgekante st.) als overh. br., aan het einde 
van de tr. beide laatste st. (vóór de afgekante st.) 
re.samenbr. Deze minderingen 3x in elke 2e tr. 
en 4x in elke tr. herhalen. De draad afbreken, 
door de overige 5 st. halen en afhechten.
De 2e helft van de staart in spiegelbeeld br. De 
opening in het midden van de staart sluiten.
“Haaientanden”: met wit 80 / 90 st. opnemen 
uit de opzetrand en in totaal 16 / 18 tanden br. 
als beschreven bij model 6734.
“Haaienvin”: met royal 16 st. opz. en in tricotst. 
br. met verkorte nld. en dubbele steken zoals be-
schreven bij model 6734.
De vin ca. 10 / 11 cm boven de opzetrand op 
de minderingen naaien, zie ook foto. Ca, 5 cm 
eronder 2 ogen borduren in platsteek met ma-
rine, doorsnee ca. 0,5 cm, en op elk oog 1 knoop-
steek borduren met wit.

Model 6735 
“Haaienmuts”met een wijdte van ca. 38 - 42 cm
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GRATIS PATRONEN

NL

Materiaal: Nomotta Merino Extrafine 120, 
200 g royal nr. 00151, 50 g groen nr. 00173, 25 
g of een rest van zowel marine nr. 00150 als ce-
rise nr. 00131. Een 80 cm lange rondbreinaald 
nr.3-4 en
1 haaknaald nr.3-3,5.

Basispatroon: stekenaantal deelbaar door 13 + 
4 kantst. Het patroon begint met 1 terugg.nld. In 
heen- en terugg.nld. volgens breischema br. tus-
sen de kantst., hierbij het rapport steeds herha-
len. In elke 2e en 4e patr.nld. wordt elk rapport 
met 2 st. verminderd; door de omslagen in elke 
6e patr.nld. wordt dit weer hersteld. Het patroon 
is getekend zoals de st. zich aan de voorzijde 
voordoen. De heeng. nld. van rechts naar links, 
de terugg.nld. van links naar rechts lezen. Na de 
1e nld. de 2e t/m 7e nld. steeds herh.

Stekenverhouding: 1 rapport van het basispatr. 
is ca. 4,5 cm breed en 33 nld. zijn 10 cm hoog.

WERKWIJZE
173 St. opz. met royal en in basispatr. br., dit met 
1 terugg.nld. beginnen en aan weersz. van elke 
nld. beide kantst. steeds re. br. Op 60 cm hoogte 
(199 nld.), na een 7e patr.nld. alle st. afk.
Rondom de deken eerst met royal en daarna met 

groen 1 tr. v. haken, daarbij in elke tr. 3 v. haken
in elke hoeksteek. Nu * 1 tr. v. haken met roy-
al, 1 tr. v. met groen en in elke tr. alleen in de 
achterste lus van de v. uit de vorige tr. insteken 
en steeds in elke hoeksteek 3 v. haken. Vanaf * 
4x herhalen. De draad afknippen en afhechten.
De zeilboot-applicatie br. als beschreven voor 
het truitje, model 6736 en op de deken naaien, 
zie foto. De deken op maat spannen en onder
vochtige doeken laten drogen

Zeilbootje (op het voorpand): het bootje van 
boven naar onder toe br. Met marine 26 st. opz. 
en 2 nld. in ribbelpatr. br. Verder br. in tricotst. 
en aan het begin van 6 heeng.nld. de kantst. met 
de st. erna re.samenbr., aan het einde van dez-
elfde 6 nld. 1 overh. br. over de voorlaatste st. en
de kantst. (= de voorlaatste st. re. afh., de kantst. 
re. br. en de afgehaalde st. overh.). Na 12 nld. 
tricotst. de resterende 14 st. afk.
Voor het zeil 13 st. opz. met cerise en in tricotst. 
br., dit beginnen met 1 terugg.nld. In de 4e nld., 
en dan 11x aan het begin van elke heeng.nld. 1 
overh. br. over de kantst. en de st. erna. Er blijft 
1 st. over. De draad afknippen, door de st. ha-
len en afhechten. Bootje en zeil op het voorpand 
naaien, zie foto.

Model 6737 
Deken ca. 68 x 68 cm

Breischema:

Verklaring tekens:
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