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gestreepte sjaal

S10372

Design: Christelle Ledoux

V.1/SvL

breien

  heel simpel 1

MATERIAAL
Schachenmayr Casual Soft, bolletje van 50 g
ca. 50 g = 100 m
kleur 00065 (aquagroen) 4 bolletjes 
kleur 00002 (naturel) 2 bolletjes 

De etiketten controleren, alleen bolletjes van dezelfde 
kleurpartij gebruiken.
De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon ver-
schillen.

breinld 5,0 mm
1 borduurnaald

PROEFLAPJE
Fantasiepatroon met nld 5,0 mm:  
15,5 s en 30 nld = 10 x 10 cm

Als het proeflapje afwijkt, met dikkere of dunnere naalden 
breien. 

BASISTECHNIEKEN
Fantasiepatroon:
Over een oneven aantal steken.
1e nld (heeng nld): alle s recht breien.
2e nld (terugg nld): 1 s recht,  1 s met de draad achter 
het werk afhalen, 1 s recht, vanaf  herhalen.
3e nld: alle s recht breien.
4e nld: 2 s recht,  1 s met de draad achter het werk afhalen, 
1 s recht, vanaf  herhalen, 1 s recht. 
De 1e-4e nld herhalen.

VOLGORDE VAN KLEUREN
 2 nld met naturel, 4 nld met aquagroen, vanaf  herh.

INSTRUCTIES 
31 s met aquagroen opzetten en in fantasiepatroon breien.
Na 60 nld (= 20 cm) vanaf de opzet in fantasiepatroon in de 
volgorde van de kleuren breien. 
Na 480 nld (= 160 cm) vanaf het begin van het deel in 
de volgorde van kleuren (= 180 cm totale lengte) met 
aquagroen verder breien en het fantasiepatroon voortzetten. 
Na 60 nld (= 20 cm) vanaf het einde van het deel in de 
volgorde van kleuren (= 200 cm totale lengte) alle s losjes 
afkanten. 

AFWERKING
Het deel spannen, vochtig maken en laten drogen.
Met de borduurnaald de draden instoppen.  

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

AFMETING

breedte 20 cm

lengte 200 cm
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