GRATIS PATRONEN

design S9365
sjaal met mouwen
Instructies:
97 s. opzetten en 6 cm [= 8 nld.] in tricotsteek
breien, dan de nld. als volgt indelen: 12 s. in tricotsteek, 73 s. ribbels, 12 s. in tricotsteek. Op
deze manier nog 49 cm [= 74 nld.] breien.
Na 55 cm alle s. losjes afkanten.
Afwerking: de lange randen van de sjaal op elkaar leggen (goede kant binnen), de lange randen vanaf de korte randen steeds over 12 s. op
elkaar naaien = onderrand mouwen.
Alle draden instoppen.

Moeilijkheidsgraad: makkelijk

Franjes:
1 franje = 11 draden van 24 cm.
De draden met de haaknld. door de rand heen
halen en de uiteinden door de lus heen halen,
aantrekken.
In totaal 132 draden van 24 cm knippen.
Bij de 6 met * aangegeven plaatsen in het schema de randen van de sjaal met 1 franje verbinden: 6x 1 franje bij de tegenoverliggende rand
vastknopen.
Nog 6 franjes alleen bij de bovenrand (= opzet)
bij de plaatsen die met ** aangegeven zijn, vastzetten.

Afemting: 120 cm lang, 55 cm breed
Materiaal: Schachenmayr Soraya,
250 g in Terra, kl. 07964.
Van Milward: 1 rondbreinaald nr. 10, 80 cm lang,
1 haaknld. om de franjes vast te zetten,
1 borduurnaald.
Tricotsteek: in heengaande naald alle steken
(s.) recht, in teruggaande nld. alle s. averecht
breien.
Ribbels: in heengaande en teruggaande naalden alle s. recht breien.
Proeflapje: in tricotsteek: 10 s. x 14 naalden
(nld.) = 10 x 10 cm; in ribbels: 8 s. x 15 nld. =
10 x 10 cm.
Tip: de sjaal met mouwen wordt van boven
naar onderen toe gebreid.
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