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AFMETING
Breedte: ca. 28 cm
Lengte: ca. 205 cm

MATERIAAL
Schachenmayr Peach Cotton, bolletje van 50 g
ca. 50 g ≈ 175 m
kl 00101 (weiß)  2 bolletjes
kl 00150 (light denim)  3 bolletjes
kl 00152 (royal)  1 bolletje
kl 00156 (sky blue)  1 bolletje    

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

1 rondbreinld 3,5 mm, 40 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 200e nld: met Light denim 200 nld (= ca. 46 cm) 
breien.
201e tot 324e nld:  4 nld Weiß, 4 nld Sky blue, vanaf 
15x breien, 4 nld Weiß = 124 nld (= ca. 28 cm).
125e tot 448e nld: met Sky blue 124 nld (= ca. 28 cm) 
breien.
249e tot 572e nld:  4 nld Light Denim, 4 nld Weiß, vanaf 
 15x breien, 4 nld Light Denim = 124 nld (= ca. 28 cm).
373e tot 696e nld: met Weiß 124 nld (= ca. 28 cm) breien.

497e tot 820e nld:  4 nld Light denim, 4 nld Royal, vanaf 
 15x breien, 4 nld Light denim = 124 nld (= ca. 28 cm) .
621e tot 904e nld: met Royal 84 nld (= ca. 19 cm) breien.
De 1e tot 904e nld 1x breien = ca. 205 cm.

INSTRUCTIES
Met Light Denim 65 s opzetten. 
Dan ribbels in de volgorde van de kleuren breien, met een 
terugg nld beginnen.
Na 904 nld (= ca. 205 cm) alle s afkanten.

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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Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze instructies op onze website.
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