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Lindisfarne
sjaal
Design:  REGIA Designteam
  eerste publicatie: juli 2021

breien

makkelijk

AFMETING
(lichtjes gerekt gemeten)
ca. 22 x 145 cm.

MATERIAAL
REGIA PREMIUM Yak color, bolletje van 100 g 
ca. 100 g ≈ 100 m
kl 08506 (mountain gradient color) 2 bolletjes
1 rondbreinld 2,5 - 3,5 mm, 60 cm lang

BASISTECHNIEKEN
Boordpatroon in heeng en terugg nld:
In heeng nld 1 s recht, 1 s av afwisselen. In terugg nld de s 
breien zoals ze zich voordoen.

I-cord 
De afsluiting met een I-cord ziet er aan beide kanten een-
der uit. De rand is rekbaar.
I-cord-rand over 2 s:
De I-cord-rand wordt aan het begin en einde van de nld 
over steeds 2 s gebreid.
In heeng nld de eerste 2 s en de laatste 2 s recht breien.
In terugg nld de eerste 2 s en de laatste 2 s av afhalen, daar-
bij de draad vóór de s meenemen.

PROEFLAPJE
Met nld 2,5 - 3,5 tricotsteek:
30 s en 42 nld = 10 x 10 cm. 
In boordpatroon:
27 s en 26 nld = 10 x 10 cm
Als de afmetingen van het proefl apje afwijken, met dunnere 
of dikkere naalden breien.

INSTRUCTIES
60 s met Mountain gradient color opzetten en in boordpa-
troon in heeng en terugg nld breien, tot de gewenste lengte 
bereikt is, daarbij de randen als I-cord-rand over 2 s breien. 
Aan het einde alle s losjes afkanten.

AFWERKING
Alle draden instoppen.
Sjaal spannen, vochtig maken en laten drogen.

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

 TIP TIP       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 om een inspiratiebron te zijn voor 
alle Ravelers.
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