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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Marianne Dekker van maRRose- Colorful Crochet & Crafts 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.

Marianne: “Haken doe ik het liefste - dat is toch wel mijn allergrootste passie. Maar.... ik vind het ook echt heel leuk om 
regelmatig een uitstapje naar een andere creatieve discipline te maken, en deze keer werd dat breien.

Niet al te ingewikkelde patronen breien lukt inmiddels goed (zoals bijvoorbeeld de Pip-slofjes) en twee jaar geleden heb ik 
zelfs het sokken breien onder de knie gekregen.
Patronen inbreien (ook wel "fair isle" of "stranded knitting" genoemd) wilde ik ook heel graag eens proberen.

Het patroon ontstond als het ware vanzelf terwijl ik aan het breien was - zó leuk om met kleuren en kleurcombinaties in 
steekjes, streepjes en blokjes te spelen.
Eerlijk gezegd kan mijn techniek best nog wat verbetering gebruiken, maar als je bedenkt dat dit m'n eerste inbrei-poging 
is, ben ik per saldo zeker niet ontevreden....... En die verbeterpuntjes? Die worden grotendeels verdoezeld door het leuke 
stofje waarmee ik de sjaal voerde, haha!

Oh ja, nog één dingetje....... Zoals je ziet, heeft mijn sjaal enorm veel kleurwisselingen; leuk&vrolijk (ik houd er van) maar 
dit betekent tevens dat er ook erg veel draadjes af te hechten waren. Ik ga daar altijd voor zitten met een kopje thee (en 
iets lekkers ;) en werk me gestaag door zo'n klusje heen, maar als je heel ongelukkig wordt van draadjes weg werken, is 
het misschien verstandig iets minder frequent van kleur te wisselen.”

Benodigdheden:

Durable Cosy  in de volgende kleuren (van elke kleur 1 bol):
* pruim, 249
* petrol, 375
* flamingo roze, 229
* ocher, 2182
* lichtroze 204
* mint, 2137

Breinaalden 6 mm

stofje, roze met witte nopjes

Schaar, naaimachine, naald, garen

Voor deze sjaal zette ik met m'n 6 mm-pennen 24 steken op; in totaal breide ik 101 toeren in tricotsteek (1 toer recht heen, 
1 toer averecht terug).

Mijn sjaal is 18 cm breed en 124 cm lang.

Ik leg per je per toer uit in kleur ik welke steek ik heb gedaan.  Het patroon lees je per pagina telkens van beneden naar 
boven, beginnend bij 1.
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Een "inbrei"/"fair isle"-tip waar ik veel aan had, was om bij het breien bij een kleurwissel zoveel mogelijk je draden om 
elkaar te draaien; daarnaast is het belangrijk de draad die je "meeneemt" niet te strak (maar ook weer niet te los) achter 
je werk te krijgen. Typisch zoiets dat je pas echt goed onder de knie krijgt door het veel te doen, volgens mij.
Omdat ik nogal visueel ben ingesteld, hielp ook het bekijken van een paar YouTube-filmpjes, zoals deze.
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Voor de voering naaide ik - met de goede kanten op elkaar - twee stroken van 20 cm bij 126 cm op elkaar (een zoompje 
rondom van 1 cm - stukje open laten om de stof te kunnen keren). 

Toen de tunnel eenmaal binnenste buiten gekeerd was, streek ik 'm mooi strak met een warm strijkijzer, speldde breiwerk 
en voering netjes op elkaar vast en naaide 'm met de hand (met kleine "blinde" steekjes) vast op de gebreide sjaal.
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Veel maakplezier!

Marianne xx
© maRRose – Colorful Crochet & Crafts
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