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SJAAL MET KNOPEN

Cookie (100% Acryl, bolus ca 200 g = 600m)
Ca 14-15 st x 17 naalden tricost 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)
Een maat, ca 38 cm x 200 cm
Ca 200 g (kl 46201)
7 mm
3 mm
10 knopen
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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, nld = naald, tricotst = tricotsteek, ribbelst = ribbelsteek, l=losse,
v=vaste

UITLEG

Kantsteek (kantst): De eerste steek van de naald wordt nooit gebreid, til deze opgebreid over.
Blokken: het vochtig maken van het breiwerk om het daarna in vorm te laten drogen.

SJAAL

Opgelet! Vergeet niet garen te bewaren voor het haken van de lange zijkanten.
Zet 54 st op met breinaald nr 7 an brei 4 nld ribbelst. Brei hierna tricotst tot een hoogte van 185 cm. Eindig met 4 nld
ribbelst. Haak 2 v in 1 st langs de lange zijkanten. 		

AFWERKING

10 knoopjesgaten: Meet 40 cm vanaf een van de korte kanten en haak 3 l, 1 v tussen iedere knoopsgat. Naai 10 knoopjes
vast aan de tegenoverliggende kant. Werk losse draden weg. Blok het breiwerk volgens de aangegeven maten.
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