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sjaal Mohair Dream

S10624

design: Schachenmayr Designteam

V.1/BW/KM

breien

makkelijk 2

AFMETING
Breedte: ca. 50 cm in het midden gemeten
Lengte: ca. 212 cm

MATERIAAL
Schachenmayr Mohair Dream, bolletje van 150 g
ca. 150 g = 810 m
kl 00083 (ice color) 1 bolletje

breinld 4,0 mm
1 borduurnaald

PROEFLAPJE
Basispatroon: 
22 s en 40 nld = 10 x 10 cm

BASISTECHNIEKEN
Av tricotsteek: 
In heeng nld av s en in terugg nld recht s breien.

Basispatroon: 
Aantal s deelbaar door 9
1e tot 4e nld: av tricotsteek breien. 
5e nld:  7 s recht, 2 s av, vanaf  herhalen.
6e nld, 7e nld en 8e nld: de s breien zoals ze zich voordoen.
De 1e tot 8e nld herhalen.

Kantsteken - knoopjesrand:
De kants in heeng en terugg nld recht breien.

INSTRUCTIES
TIP: de vorm van de sjaal ontstaat door meerderingen resp. 
minderingen bij de linkerrand.
TIP: als het midden van de sjaal bereikt is, moet je nog ca. 
75 g over hebben - daarom tussendoor het bolletje regel-
matig wegen. Als je meer garen nodig hebt, dan tot het 
midden een paar naalden minder breien dan in de beschrij-
ving staat en eerder met de minderingen beginnen.

5 s opzetten. 
In de terugg nld 5 s av breien.
Deze nld wordt hierna niet meegeteld.

Meerderingen
De meerderingen in de 1e heeng nld uitvoeren, dan in elke 
4e nld aan het einde van de nld vóór de kants. 
In de 3 nld tussen de nld met meerderingen de s breien 
zoals ze zich voordoen. Alle kants als knoopjesrand breien.
1e nld (heeng nld):
kants, 3 s av, 1 s av gedraaid bij het dwarsdraadje breien, 
kants = 6 s.
5e nld: kants, 4 s recht, 1 s recht gedraaid bij het dwarsdra-
adje breien, kants = 7 s. 
9e nld: kants, 5 s av, 1 s av gedraaid bij het dwarsdraadje 
breien, kants = 8 s. 
13e nld: kants, 6 s recht, 1 s recht gedraaid bij het dwarsdra-
adje breien, kants = 9 s. 
17e nld: kants, 7 s av, 1 s av gedraaid bij het dwarsdraadje 
breien, kants = 10 s. 
21e nld: kants, 7 s recht, 1 s av, 1 s av gedraaid bij het dwars-
draadje breien, kants = 11 s (= 1 pg van 9 s tussen de kants).
Vanaf de 25e nld in het basispatroon breien, daarbij de 
meerderingen in het patroon opnemen.

Midden
Na 420 nld (= ca. 105 cm) liggen er 110 s (= ca. 50 cm) op 
de nld. Dit is het midden van de sjaal. 
Nu 4 nld zonder meerderingen resp. minderingen breien.

Minderingen
In de volgende heeng nld tot 3 s vóór het einde van de nld 
breien, 2 s samenbreien (volgens het patroon averecht of 
recht), kants.  
Deze minderingen in elke 4e nld herhalen tot er 6 s over 
zijn. 
Na 844 nld in de volgende heeng nld deze s afkanten, daar-
bij recht breien.
Totale lengte = ca. 212 cm

AFWERKING
Deel spannen, vochtig maken en laten drogen.
Met de borduurnaald alle draden instoppen.

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


