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

Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal 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.

Het is herfst dus lekker fris in de ochtend en wat is het dan heerlijk om jezelf in te pakken met een fijne shawl.
Met Durable Cosy fine en het nieuwe garen Durable Cosy fine faded maakte ik een stoer ontwerp en ging aan de 
slag. Ik breide de shawl in de combinatie zwart met rood, maar je kunt het patroon natuurlijk in iedere willekeurige 
kleurcombinatie breien!

Benodigdheden
Durable Cosy fine faded, kleur 325 Black (1 bol) 
Durable Cosy fine, kleur 317 Deep red (1 bol)
Durable Cosy fine, kleur 325 Black (2 bollen)

Overige benodigdheden
Breipennen Pony nummer 4
Toerenteller
Maasnaald
Schaar

Afmeting
De shawl heeft een afmeting van ongeveer 15cm breed x 150cm lang

Werkbeschrijving
De hele shawl is gebreid in boordsteek, dat wil zeggen:
- De oneven toeren 1 recht, 1 averecht.
- De even toeren 1 averecht, 1 recht.

Zet met Faded Black 37 steken op de pen en brei in deze kleur toer 1 t/m toer 10 in boordsteek.

Vanaf toer 11 wordt er gestart met een 2e kleur.

Volg het patroon en brei het 1e gedeelte in de Fair Isle techniek.
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Vanaf toer 74 brei je een stuk van ongeveer 93/94 cm volledig in 1 kleur. 
Wil je de shawl langer, brei dit gedeelte dan langer. Je hebt dan wel van deze kleur een extra bol nodig. 
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Vanaf toer 287 wordt er gestart met het laatste deel van het patroon en wordt Faded in de kleur black toegevoegd.
In toer 359 wordt er na het breien van een steek afgekant.

Zo het breien zit er op. Hecht de draden af en de shawl is klaar om gedragen te worden!


