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AFMETING
Breedte: ca. 95 cm
Lengte: ca. 150 cm

MATERIAAL
Schachenmayr Peach Cotton, bolletje van 50 g
ca. 50 g ≈ 175 m
kl 00101 (weiß)  3 bolletjes  
kl 00150 (light denim)  4 bolletjes
kl 00152 (royal)  2 bolletjes
kl 00156 (sky blue)  2 bolletjes    

De etiketten controleren, alleen bolletjes met hetzelfde 
kleurnummer gebruiken. De hoeveelheid garen kan van 
persoon tot persoon verschillen.

1 rondbreinld 3,5 mm, 100 cm lang
1 borduurnaald

PROEFLAPJE
Ribbels:
23 s en 44 nld = 10 x 10 cm

BASISTECHNIEKEN
Ribbels: heeng en terugg nld recht breien.

VOLGORDE VAN KLEUREN
1e tot 24e nld: 4 nld Weiß, 4 nld Light denim, 4 nld Weiß, 8 
nld Light denim, 4 nld Weiß = 24 nld.
25e tot 122e nld: met Light denim 98 nld breien.
123e tot 298e nld:  4 nld Weiß, 4 nld Light denim, vanaf 
 22x breien = 176 nld.
299e tot 346e nld:  4 nld Weiß, 4 nld Sky blue, vanaf 
6x breien = 48 nld.
347e tot 354e nld: met Weiß 8 nld breien.
355e tot  398e nld:  4 nld Sky blue, 4 nld Weiß, vanaf 
5x breien, dan 4 nld Sky Blue = 44 nld.
399e tot 414e nld: met Weiß 16 nld breien..
415e tot 494e nld:  4 nld Sky blue, 4 nld Weiß, vanaf 
10x breien = 80 nld.
495e tot 534e nld: met Royal 40 nld breien.
535e tot 546e nld: 4 nld Weiß, 4 nld Royal, 4 nld Weiß = 
12 nld.

547e tot 626e nld: met Royal 80 nld breien.
627e tot 638e nld: 4 nld Weiß, 4 nld Royal, 4 nld Weiß = 
12 nld.
539e tot 658e nld: met Royal 20 nld breien.
De 1e tot 658e nld 1x breien = ca. 150 cm.

INSTRUCTIES
TIP: de stola bij de lange rand beginnen. De minderingen 
bij de linkerrand, de meerderingen bij de rechterrand uit-
voeren.

Met Weiß 220 s opzetten. Dan ribbels in de betreffende 
volgorde breien, daarbij met een terugg nld beginnen en 2 
nld breien.
Dan de minderingen en meerderingen in de terugg nld als 
volgt breien:
1e nld (= terugg nld): tot de laatste 2 s breien, dan 2 s recht 
samenbreien (= 1 mindering).
2e, 4e en 6e nld (= heeng nld): zonder minderingen en 
meerderingen breien.
3e nld (= terugg nld): bij de eerste s 1 s recht en 1 s recht 
gedraaid breien (= 1 meerdering), tot de laatste 2 s breien, 
2 s recht samenbreien (= 1 mindering); het aantal s blijft 
onveranderd.
5e nld (= terugg nld): tot de laatste 2 s breien, dan 2 s recht 
samenbreien (= 1 mindering).
Binnen 6 nld werden er 2 s geminderd.
De 1e tot 6e nld 109x breien = 654 nld (= ca. 148 cm).
Nog 1 terugg nld breien en in de volgende heeng nld de 
laatste beide s afkanten.
In totaal = 658 nld (= ca. 150 cm).

AFWERKING
Het deel spannen, vochtig maken en laten drogen.
De draden instoppen.

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