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AFMETING
ca. 27 x 255 cm

MATERIAAL
Schachenmayr Corsica, bolletje van 50 g
ca. 50 g ≈ 120 m 
kl 00092 (fresh)  4 bolletjes
Schachenmayr Catania, bolletje van 50 g
ca. 50 g ≈ 125 m 
kl 00434 (nebel)  4 bolletjes

De etiketten controleren, alleen bolletjes van dezelfde 
kleurpartij gebruiken. De hoeveelheid garen kan van 
persoon tot persoon verschillen.
1 rondbreinld 4,0 mm, 80 cm lang
1 borduurnaald

BASISTECHNIEKEN
Gekruiste opzet: zie pag. 4. 
Kants als kettingrand: de 1e s van elke nld recht afhalen, 
de draad ligt vóór het werk, de laatste s van elke nld recht 
breien.
Ribbels: in heeng en terugg nld recht breien. 
Tricotsteek: heeng nld recht, terugg nld av br.
Basispatroon A: 2 nld met Fresh color ribbelsteken br en 2 
nld met Fresh color in tricotsteek afwisselend br. 
Basispatroon B: 2 nld met Nebel ribbelsteken br en 2 nld 
met Nebel in tricotsteek afwisselend br. 
1 s meerderen: 1 s naar rechts bij het dwarsdraadje breien. 

PROEFLAPJE
Basispatroon: 20 s en 37 nld (in breirichting gemeten) = 
10 x 10 cm

Als de afmetingen van het proefl apje afwijken, met dikkere 
of dunnere naalden breien.

INSTRUCTIES
78 s met Nebel in gekruiste opzet met dubbele draad op-
zetten en de 1e terugg nld av br. 
Dan in basispatroon A en volgens het schema met Fresh  
color en Nebel verder br, daarbij in elke heeng nld na de 
kants 1 s meerderen en vóór de kants 2 s recht samenbr. 

Het aantal s blijft hetzelfde, maar het breiwerk schuift naar 
rechts op. 
Na 14 cm bij de zijrand gemeten = 40 nld in basispatroon de 
1e driehoek naar rechts bij de linkerrand met basispatroon B 
beginnen. 
* Hiervoor de eerste 76 s op een hulpnld leggen, dan met 
Nebel de voorlaatste s recht br, 1 kants. 
In de volgende terugg nld na de kants 1 s recht en de 1e s 
van de hulpnld recht br = 3 s.
In de volg heeng nld met Fresh color 2 s recht samenbr, 1 
s vóór de kants meerderen, kants.  
In de volgende terugg nld na de kants 2 s av br en de vol-
gende s van de hulpnld av br = 4 s.
In de volgende heeng nld met Nebel 2 s recht samenbr, 1 
s recht breien, 1 s vóór de kants meerderen, kants. 
Volgens dit principe verder br tot alle s van de hulpnld op 
zijn en er op de nld 78 s liggen.
Hierdoor is de 1e driehoek naar rechts met de 1e streep 
verbonden.
Dan in basispatroon A verder br, met 2 nld in tricotsteek 
met Nebel beginnen en in elke heeng nld na de kants 2 s 
recht samenbr en 1 s vóór de kants 1 s recht meerderen, 
kants. 
Na 17 cm bij de de rechterrand gemeten de 1e driehoek 
naar links in basispatroon B br. 
Met Nebel de eerste 2 s als volgt br: kants, 1 s recht. De 
resterende 76 s op een hulpnld leggen. 
In de volgende terugg nld 1 s van de hulpnld erbij nemen, 
2 s recht, kants = 3 s.
In de volgende heeng nld met Fresh color na de kants 1 s 
meerderen, 2 s recht samenbreien.
In de volgende terugg nld 1 s van de hulpnld erbij nemen, 
3 s av, kants = 4 s.
In de volgende heeng nld met Nebel na de kants, 1 s meer-
deren, 1 s recht breien, 2 s recht samenbreien.
Volgens dit principe verder br tot alle s van de hulpnld op 
zijn en er op de nld 78 s liggen.
Dan in basispatroon A verder br, met 2 nld in tricotsteek 
met Nebel beginnen en in elke heeng nld na de kants 1 s 
meerderen en vóór de kants 2 s recht samenbr. 
Na 17 cm bij de linkerrand gemeten vanaf * nog 1x herha-
len. 
Dan nog 1 driehoek naar rechts breien. 
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Dan in basispatroon A verder br, met 2 nld in tricotsteek 
met Nebel beginnen en in elke heeng nld na de kants 2 s 
recht samenbr en vóór de kants 1 s meerderen.
Na 14 cm bij de rechterrand gemeten na 1 heeng nld met 
Nebel in de volgende terugg nld de s als volgt averecht 
afkanten: 2x 2 s av samenbreien, * de 1e s over de 2e s 
heen halen, 2 s av samenbreien, vanaf * herhalen tot alle s 
afgekant zijn.

AFWERKING
Alle draden instoppen.
De sjaal spannen, vochtig maken en laten drogen.
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AFKORTINGEN
av  = averecht
heeng  = heengaand
nld = naald(en)
s  =  steek (steken)
terugg  = teruggaand
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De opzet wordt met een enkele draad 
en een dubbele draad uitgevoerd. De 
dubbele draad moet minstens twee 
keer zo lang zijn als de gewenste leng-
te van de opzetrand. 

De enkele draad (draad die van het 
bolletje komt) over de wijsvinger 
heen leggen, de dubbele draad van 
buiten naar binnen om de duim van 
de linkerhand heen leggen en met 
de andere vingers vasthouden. 

Een beginlus maken. Voor de 1e 
steek de dubbele draad van buiten 
naar binnen over de duim heen leg-
gen, de naald om de buitenste 
(voorste) dubbele draad heen leiden 
en onder de enkele draad door halen 
(zie foto A). De steek aantrekken. 
Voor de 2e steek de dubbele draad 
van binnen naar buiten over de duim 
heen leggen, de naald om de bin-
nenste draad heen leiden en onder 
de enkele draad door halen (zie foto 
B). De steek aantrekken. 

De 1e en 2e steek altijd afwisselend 
tot het betreffende aantal steken is 
bereikt. Nu nog 1 teruggaande nld av 
breien, dan in basispatroon breien.

Nog een tip: als de opzet vrij strak 
uitgevoerd wordt, kun je de steken 
het beste over 2 naalden heen ma-
ken. Als de opzet vrij los uitgevoerd 
wordt, maak je de steken om slechts 
een enkele naald heen.

 A  B

 C

Voor de 2e steek de dubbele draad 
van binnen naar buiten over de 
duim heen leggen en de draad 
doorhalen. 

Voor de 1e steek de dubbele draad 
van buiten naar binnen over de 
duim heen leggen en de draad 
doorhalen. 

GEKRUISTE OPZET MET DUBBELE DRADEN

De gekruiste opzet
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