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sjaal
Materialen:
 ca. 550 g wol Nuvola
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met

muts

 breinaalden 6,0 - 8,0
 schaar
 naald

Een knus duo, dat je op koude winterdagen warm houdt en door het
ongewone breipatroon opvalt.

Schwierigkeitsgrad: gemiddeld
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Zeitaufwand:

ca. 4 h
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Grootte:

Verbruik:

Patroon:

Naalddikte:

Kantsteek:

Stekenproef (patroon):

sjaal: ca. 190 cm x 38 cm
muts: hoofdomvang ca. 54 cm – 56 cm

sjaal: zie breipatroon, 1e – 14e R steeds herhalen
ribbelpatroon: heenrij en terugrij: re M
tricotsteek: heenrij: re M, terugrij: li M

Bij het begin van de rij zoals bij recht breien afhalen,
Aan het einde van de rij recht breien.
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sjaal: ca. 450 g
muts: ca. 100 g

sjaal: 7,0 – 8,0
muts: 6,0 – 7,0

13 M x 18 R = 10 cm x 10 cm

Handleiding muts:
De muts wordt open in heen- en terugrijen gebreid.
59 M plus 2 RM met naald. 6,0 opzetten en 7 R ribbelsteek breien (beginnen met een terugrij). Daarna
de muts met naald 7,0 als volgt eindigen: 14 R in sjaal patroon breien, daarbij in de 1e R tussen de RM
elke 2e M verdubbelen (= uit een M, 1 M re en 1 M re gedraaid breien) = 90 M. Voor het patroon in de
muts, tussen de RM het patroon in totaal 4 x breien. Daarna 16 R tricotsteek breien, daarbij in de 1e
gelijkmatig verdeelt 4 x 2 M re samenbreien (= 86 M) en vervolgens de muts met ribbelsteek eindigen.
Gelijktijdig bij 27 R totaal hoogte als volgt minderen:
28e R: tussen de RM elke 5e en 6e M re samenbreien (= 72 M)
29e – 31e R: zonder minderen breien
32e R: tussen de RM elke 4e en 5e M re samenbreien (= 58 M)
33e – 35e R: zonder minderen breien
36e R: tussen de RM elke 3e en 4e M re samenbreien (= 44 M)
37e – 39e R: zonder minderen breien
40e R: tussen de RM elke 2e en 3e M re samenbreien (= 30 M)
41e – 43e R: zonder minderen breien
44. R: tussen de RM steeds 2 M re samenbreien (= 16 M)
45. R: zonder minderen breien
46. R: steeds 2 M re samenbreien (= 8 M)
Deze 8 M met de werkdraad samen trekken en de achterste naad zo vlak mogelijk sluiten.

Sjaal:

De sjaal wordt in 2 delen gebreid, die met een onzichtbare naad (Engelse
benaming: Kitchener stitch) verbonden worden:
1e deel:
47 M plus 2 RM opzetten en volgens breipatroon recht omhoog breien.
Hierbij na de RM de M voor het patroon breien, daarna het patroon 2 x breien, daarna de M na het patroon en de RM in ca.95 cm hoogte (= 169 R) met
een 1e patroonrij eindigen daarna de M stil leggen.
Het 2e deel op dezelfde wijze werken, echter met een 14e patroonrij eindigen (= 168 R) en de M stil leggen.
Afwerking:
De open M van de beide sjaalhelften met een Kitchener steek (onzichtbare
naad) verbinden, daardoor is geen naad zichtbaar.
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Breipatroon:
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Afkortingen:
re = rechts
li = averechts
M = steek (steken)
R = rij (rijen)
RM = kantsteek
U = omslag
herh. = herhalen

patroon = 22 M

= heenrij: re M, terugrij: li M
= heenrij: re M, terugrij: re M
= randsteek
= U, in de terugrij recht verder breien
= 2 M re samenbreien, in de terugrij links breien
= 2 M re overgehaald aaneenbreien (= 1 M re afhalen, 1 M re breien, afgehaalde M erover trekken), in de terugrij
averechts breien
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