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Loop sjaal

Zo de winter staat weer voor de deur! Uit 1 bol wol ontstaat in een mum van tijd een behaaglijke sjaal.
Ook onervaren „breisters“ hebben zo snel succes!
Basispatroon

Afwisselend 1 steek rechts, 1 steek averecht breien, en na elke steek een omslag maken. Dat wil zeggen, je
legt de draad van voor naar achter 1 keer om de werkende naald en brei vervolgens de steken zoals gewend
af. Je hebt dan zogezegd dubbele “steken” op de naald. Bij de volgende ronde herhaal je hetzelfde, laat
echter de omslag van de vorige rij vallen. Zo ontstaat een los patroon. De steken zo breien als ze uitkomen.

De randsteken brei je als volgt: De eerste steek recht gedraaid breien, wat betekent met de werkende naald

van achter in de steek insteken en brei dit normaal rechts af. Hier moet je nog geen omslag op de naald
nemen. Bij de laatste steek leg je de draad naar voren en laat deze eenvoudig van de werkende naald glijden,
zonder af te breien.

Instructies

Zet 20 steken op en brei in het bovenstaande basispatroon totdat de bol bijna op is. De steken afhechten:
Daarvoor worden steeds 2 steken gebreid, de 1e steek wordt over de 2e steek getrokken, zo blijft steeds 1
steek op de werkende naald. De afhechtrand mag niet te los worden gebreid!

Tot slot de opzet- en afkantingsrand aan elkaar naaien. Gebruik waar mogelijk de resterende draad van de

opzet, dan heb je deze al afgehecht!

- Bravo Big color kan ook met naalden van 10 mm worden verwerkt.
- De wol kan tot 40 °C worden gewassen, mag echter niet in de droger en niet worden
gestreken!
- De loop sjaal kan los over de schouders worden gedragen of twee keer rond de nek
worden gewikkeld.
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