WERKBESCHRIJVING - Strepensjaal

Lidy: De zomer komt eraan. We rekenen natuurlijk op mooi weer met een fijne temperatuur en heel veel zon. Ondanks het
mooie weer kunnen de avonden best fris zijn. Zelf vind ik het dan fijn om kleine sjaal te dragen waardoor je nek toch
lekker warm blijft. Met Durable Soqs kan je behalve sokken ook een sjaaltje (en nog veel meer!) mee breien. Brei het
sjaaltje nu en dat gaat best snel als je van kleur naar kleur breid, of neem dit project heerlijk mee op vakantie. Een fijn
project voor op de camping, bij het zwembad of op het terras.
Nodig:
Durable Soqs, 75 % wol & 25 % polyamide, 50g/210m.
1 x Peach 211
1 x Duck egg blue 416
1 x Seagrass 402
1 x Antique pink 227
1 x Phantom 412
1 x Dark mint 2133
1 x Bombay brown 417
breinaalden 3 mm.
maasnaald.
Afmeting: Lengte, 130 cm, na het wassen en blocken 140 cm
Gebruikte steken; recht.
Ribbel= 1 naald heen en 1 naald terug.
Kleur schema:
18 ribbels Duck blue egg
1 ribbel Dark mint
3 ribbels Antique pink
1 ribbel Phantom
8 ribbels Bombay brown
2 ribbels Peach
1 ribbel Bombay brown
24 ribbels Beach
1 ribbel Seagrass
1 ribbel Antique pink
7 ribbels Seagrass
1 ribbel Phantom
2 ribbels Seagrass
13 ribbels Antique pink
5 ribbels Peach
2 ribbels Dark mint
1 ribbel Bombay brown
30 ribbels Dark mint
3 ribbels Seagrass
3 ribbels Dark green

4 ribbels Phantom
5 ribbels Peach
7 ribbels Antique pink
1 ribbel duck blue egg
25 ribbels antique pink
1 ribbel bombay brown
1 ribbel Antique pink
18 ribbels Bombay brown
1 ribbel Phantom
1 ribbel Bombay brown
1 ribbel Peach
1 ribbel Bombay brown
8 ribbels Peach
15 ribbels Seagrass
18 ribbels Phantom
1 ribbel Dark green
1 ribbel Phantom
1 ribbel Dark green
6 ribbels Phantom
2 ribbels Dark mint
3 ribbels Phantom

Werkwijze:
Zet 50 steken op en brei volgens het kleurschema.
Kant losjes af. Hecht alle draden af en naai de 2 uiteinde aan elkaar.
Was je breiwerk met wolwas en laat het liggend drogen.
Je sjaal is nu wat langer geworden, let op dat je je sjaal dus niet te lang breid!
Veel plezier met maken,
Liefs Lidy

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij van lidynooij.com 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.

