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LANGE SJAAL MET FRANJES

Cookie (100% Acryl, bolus ca 200 g = 600m)
Ca 14 st gestrekte boord x 17 naalden op breinaald nr 7 = 10x10 cm
Garengroep nr 5 (Opgelet! De hoeveelheid garen en de form kan
afwijken bij het kiezen van een andere kwaliteit)
Ca 45-50 cm x 190 cm (gestrekt, zonder franjes)
Ca 200 g (kl 46203, turquoise-blauw/ kl 46201, zwart-blauw)
7 mm
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• Lees eerst het hele patroon door om onduidelijkheden te vermijden.
• Brei/haak altijd een proeflap: Wij raden aan om eerst een proeflap van 12 x 12 cm te breien/haken om de steekverhouding
te kontrolleren. Kies evt. een dikkere of dunnere naald om de juiste steekverhouding te krijgen.

AFKORTINGEN

av = averecht, r = recht, kantst = kantsteek, st = steek, n = naald

UITLEG

Kantsteek (kantst): De eerste steek van de naald wordt averecht gebreid, laatste st van de naald wordt r gebreid achter
in de steek.

SJAAL

Begin met het afmeten van de franjes.
Franje: Knip 66 draden met een lengte van 45 cm. Neem 3 draden voor iedere groep = 22 groepen.
Zet met breinld 7, 65 st op en brei boordst:
Naald 1 (achterkant): Kantst, *3 av, 3 r* herhaal *-*, eindig met 3 av, kantst.
Naald 2 (goede kant): Kantst, *3 r, 3 av* herhaal *-*, eindig met 3 r, kantst.
Herhaal naald 1 en 2 totdat het garen op is.

AFWERKING

Werk losse draden weg en knoop de franjes vast aan de rechtgebreide stukken in de boord.
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