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

Dit patroon is ontworpen door Heleen Scharstuhl van Vol van Wol 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.

Heleen: “Het gebruikte garen, Durable Double four, is heel geschikt voor sjaals en cols voor het tussenseizoen, 
het is 100% katoen, mooi mat en heeft daardoor ook een luchtige textuur. Ik heb naald 6 gebruikt, wat groter 
dan gebruikelijk voor dit garen, en daardoor wordt je col nog wat luchtiger. De maat van de naald die je het 
beste kunt nemen, hangt ook af van hoe strak of los je breit, in mijn geval vrij strak”.

Benodigdheden:
Durable Double four, 
- Ivory 326 (1)
- Pacific green 2138 (1)
- Coral 2190 (1)
- Mint 2137 (1)
- Rondbreinaald maat 6
- Borduurnaald
- Schaar
 
Werkwijze:
Zet 87 steken op met Ivory, brei 10 toeren in de gerstekorrelsteek. Dit doe je door te beginnen met 1 steek 
recht, dan 1 steek averecht, tot je aan het einde van de toer bent. Vervolgens begin je de volgende toer weer 
met 1 steek recht, dan 1 steek averecht, tot je aan het einde van de toer bent. Na 10 toeren hecht je aan met 
Pacific green. Je hecht steeds aan de goede kant van je werk aan. Brei 8 toeren in de ribbelsteek. Dit doe je door 
alle steken recht te breien. Brei de volgende toeren ook alle steken recht.
Hecht nu aan met Coral. Brei 7 toeren in de ribbelsteek.
Als laatste hecht je aan met Mint. Brei 9 toeren in de ribbelsteek. 
Kant af en gebruik daarna de draadeinden om de col aan elkaar te naaien met een borduurnaald. Je kunt, als 
je rondbreinaalden gebruikt, natuurlijk ook in het rond breien, in dat geval hoef je de zijkanten van de col niet 
meer aan elkaar te naaien.
Je col is klaar!


