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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld 
voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Kleurrijk en driehoeken; dat spreekt met deze sjaal wel tot de verbeelding. Deze prachtige tinten van de Durable Cosy fine 
passen helemaal in het modebeeld. Beige en bruin tinten gecombineerd met lila, roze en geel. En het leuke is dat je met 
deze sjaal ook nog eens leert om verkorte toeren te breien. 

Benodigdheden
Durable Cosy fine, art. 010.67
Kleuren: 2190 Coral, 229 Flamingo Pink, 203 Light Pink,  
2212 Linen, 2223 Liver, 2182 Ochre, 268 Pastel Lilac

Overige benodigdheden 
Rondbreinaald 3,25 mm met 25 cm kabel
Maasnaald
Schaar

Gebruikte steken
R  recht
Av averecht
GSR German Short Row; keersteek; zet de steek met de draad naar voren averecht 
             over op de andere naald. Haal nu de draad naar achteren zodat er een dubbele steek ontstaat. Indien je in je werk 
             de dubbele steek tegenkomt brei deze dan als 1 steek. 

Moeilijkheidsgraad
Beginner

Afmeting
30 cm breed en 194 cm lang

Stekenproef
Ribbel steek 
18 steken = 10 cm breed 
32 toeren = 10 cm hoog 

Patrooninformatie
• Gebruik de volgende volgorde: Pastel Lilac, Ochre, Flamingo Pink, Linen, Liver, Light Pink, Coral
• Via deze link is er een uitgebreide tutorial te vinden: https://www.youtube.com/watch?v=6ssSsz9418A 

Werkbeschrijving
Zet 50 steken op.

Driehoek 1

Toer 1 GK: brei alle steken recht

Toer 2 VK: brei r tot 1 steek voor het eind van de toer, keer om

Toer 3 GK: GSR, brei recht tot het eind van de toer 

Toer 4 VK: brei recht tot 1 steek voor de GSR van de vorige toer, keer om

Toer 5 GK: GSR, brei recht tot eind van de toer

Herhaal toeren 4-5 totdat je aan de GK nog 3 steken op je rechternaald hebt staan. 

Brei verder als volgt: GSR en brei de laatste 2 steken recht.

Volgende toer VK: brei alle 50 steken recht. Knip de draad door. 
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Driehoek 2

Met nieuwe kleur: 

Toer 1 GK: brei alle steken recht

Toer 2 VK: brei alle steken recht

Toer 3 GK: 2 s recht, keer om

Toer 4 VK: GSR, 1 r

Toer 5 GK: r tot 2 steken na de GSR van de vorige toer, keer

Toer 6 VK: GSR, r tot eind van de toer 

Herhaal toer 5 en 6 totdat je aan de verkeerde kant de 3e laatste steek een GSR hebt 
gebreid.

Knip de draad door. 

Ga verder met een nieuwe kleur en brei vervolgens afwisselend de beschrijvingen voor 
driehoek 1 en 2. 

Herhaal de 7 kleuren nog eens 2 keer maar eindig de laatste keer met de Light Pink. Je hebt in totaal 20 driehoeken 
gebreid. 

Kant de steken losjes af en werk de losse draden netjes weg. 


