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Breien

Gemiddeld

Montbrun
Sjal
Design:  REGIA Designteam
  eerste publicatie: juli 2010

GROOTTE
ca. 180 cm lang en ca. 30 cm breed

MATERIAAL
REGIA PREMIUM Bamboo, bolletje van 100 g  
Fb 00050 (grey-blue), 1 bolletje
Fb 00095 (anthracite), 1 bolletje
2 breinaalden 3,00 - 3,50 mm en
1 rondbreinaald, lengte naar keuzel 4,00 - 5,00 mm

BASISTECHNIEKEN

Boordpatroon: afw. 1 s re., 1 s av.

Basismotief: 2-kleurig patentmotief. Oneven stekenaantal. 
Er worden steeds 2 heeng. en 2 terugg. nld. na elkaar gebreid. 
Daarom het motief op een rondbreinld. breien en de s 
steeds naar dat uiteinde van de nld. schuiven, waar de 
benodigde draad hangt.
1e nld. [heeng.], Grey-Blue: kants,  1 s met 1 omslag av. 
afhalen, 1 s re., vanaf  herhalen, 1 s met 1 omslag av. afha-
len, kants De s terug schuiven.
2e nld. [heeng.], Anthracite: kants,  1 s met de omslag av. 
samenbreien, 1 s met 1 omslag av. afhalen, vanaf  herhalen, 1 s 
met de omslag av. samen-breien, kants Keren.
3e nld. [terugg.], Grey-Blue: kants,  1 s met 1 omslag av. 
afhalen, 1 s met de omslag av. samenbreien, vanaf  herhalen, 
1 s met 1 omslag av. afhalen, kants De s terug schuiven.
4e nld. [terugg.], Anthracite: kants,  1 s met de omslag 
re. samenbreien, 1 s met 1 omslag av. afhalen, vanaf  herhalen, 
1 s met de omslag re. samenbreien, kants Keren.
5e nld. [heeng.], Grey-Blue: kants,  1 s met 1 omslag av. 
afhalen, 1 s met de omslag re. samenbreien, vanaf  herhalen, 
s met 1 omslag av. afhalen, kants De s terug schuiven. Na 
de 1e nld. de 2e t/m 5e nld. steeds herhalen. 

Kantsteek:
De 1e steek alleen in de nld met de hoofdkleur (Grey-Blue) 
recht gedraaid breien, de laatste steek met de draad vóór 
het werk averecht afhalen. In de nld met de tweede kleur 
(Anthracite) de 1e en de laatste steek altijd afhalen, daarbij 
erop letten dat de draad niet om de kantsteek heen gelegd 
wordt.

Motiefvolgorde: afwisselend 20 cm met nld. nr. 4,00 - 
5,00 en 2 draden in het basismotief breien en dan 6 cm 
met nld. nr. 3,00 - 3,50 en 1 draad Grey-Blue in boordpa-
troon breien. Hierbij het basismotief steeds met een 1e nld. 
beginnen en met een 3e nld. eindigen.

PROEFLAPJE
met nld. nr. 3,00-3,50 en 1 draad in boordpatroon, licht opge-
rekt gemeten: 25 st. en 35 nld. = 10 x 10 cm.
Met nld. nr. 4,00-5,00 en 2 draden in 2-kleurig patent-
motief: 14 st. en 32 nld. = 10 x 10 cm.
Als het proefl apje afwijkt, met dunnere of dikkere naalden 
werken.

INSTRUCTIES
Voor ca. 30 cm breedte 43 st. met de rondbreinld. en 2 draden 
Grey-Blue opzetten en in de 1e terugg. nld. na de kants 
afwisselend 1 s re., 1 s av. breien en met 1 s re., kants eindi-
gen. Keren en dan in de motiefvolgorde verder werken. Op 
ca. 176 cm hoogte, na de 7e baan in basismotief resp. na een 
3e motief-nld., nog 1 heeng. nld. met 2 draden Grey-Blue 
breien en hierbij na de kants afwisselend 1 st. met de omslag 
re. samenbreien, 1 s av. breien en eindigen met 1 s met de 
omslag re. samenbreien, kants Daarna de s losjes afkanten. 

AFKORTINGEN
afw = afwisselend
av = averecht
kants = kantsteek
kl. = kleur(s)
nld = naald(en)
re = recht
s = steek (steken)
t = toer(en)

TipTip       Onze 
       beschrijvingen 
zijn ook beschikbaar 
via Ravelry. Zoek het 
beste via het model-
nummer. Wij vinden het 
fi jn, als je een link van 
het project toevoegt en 
een inspiratiebron zijn 
voor alle Ravelers.
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