Driehoek sjaal in
schuine vorm
SJAALS, OMSLAGDOEKEN, SHAWLS, OF HOE JE ZE OOK WILT NOEMEN…. JE KUNT ER
NIET GENOEG VAN HEBBEN. HEERLIJK OM JE IN TE HULLEN ALS HET LENTEZONNETJE
WEER ACHTER DE WOLKEN VERDWIJNT EN EEN FIJN BREIWERK OM AFLEIDING TE
ZOEKEN VAN ALLES OM JE HEEN.
Ontwerp: Jacqueline van Dillen
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Deze driehoek sjaal in schuine vorm is diagonaal vanuit 1 punt gebreid (meerderen aan de
ene kant en minderen aan de andere kant). De basis is gebreid in alle naalden recht
afgewisseld met 2-kleurige reliëf/structuur randen. De laatste 6cm van de sjaal heeft een
geschulpte ajourrand.

Gebruikt garen is The Coloured Cat van Studio Recht en Averecht in Arnhem.
info@rechtenaverecht.nl – www.rechtenaverecht.nl
De sjaal is gebreid in 3 kleuren:
Basis kleur A (Honeysuckle) - alle naalden recht.
Randen kleuren B (Setting Sun) en C (Sugar Tip) - 3 verschillende reliëf/structuursteek
randen.
De Ajourrand is in kleur C (Sugar Tip) met een smal ribbel randje in kleur B (Setting Sun).
De driehoek ontstaat omdat aan 1 kant elke 2de naald 1st geminderd wordt.
Aan de andere kant wordt elke naald 1st gemeerderd. Aan de kant waar geminderd wordt
ontstaat ook een Icord rand.
Afmeting
Ongeveer 220cm langste kant, 134cm tegenoverliggende kant en 100cm breed.
Materiaal
The Coloured Cat - Purr-fect Single en Purr-fect Twisted
(hand dyed skein is unique 100% Superwash merino wool)
100gr / 384m/420yards, fingering knit.
1 streng Honeysuckle (kleur A)
1 streng Setting Sun (kleur B)
1 streng Sugar Tip (kleur C)
Stekenverhouding
24st en 52nld gebreid op nld.no.3 in alle naalden recht is 10 x 10cm.
Breinaalden met knop of rondbreinaald no 3.
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DRIEHOEK SJAAL IN SCHUINE VORM
Meerdering elke naald 1st: (GK) de naald uitbreien tot de laatste 3st, brei nu in de volgende
st, 2 steken (M1 = 1st r, steek niet aflaten gaan maar achter langs nog 1 st recht breien = 1st
gemeerderd), eindig met 2st r. Aan het begin van de volgende naald (BK): 2st r, 1 omslag (de
draad onder de rechternaald naar voren brengen en over de naald weer naar achter
brengen). Brei de naald uit.
Mindering: elke 2de naald (BK) de naald uitbreien tot de laatste 4 steken, 2st r sambr, draad
voor het werk, de laatste 2 st av afh (= Icord). Keren en de draad om de 2 afgehaalde steken
halen.
Gebruikte steken
Basissteken
Kleur A: alle naalden recht breien.
Rand 1 (56naalden)
4 naalden recht met kleur C
nld 1 en 5 (GK) kleur C: alle steken recht
nld 2 en 6 (BK) kleur C: alle steken averecht
nld 3 (GK) kleur B: //1st r, draad voor, 1st av afh, vanaf //
herh.
nld 4 (BK) kleur B: //draad achter, 1st av afh, 1st av, vanaf //
herh.
nld 7 (GK) kleur B: (verspringt t.o.v nld 4) //draad voor, 1st av
afh, 1st r, vanaf // herh.
nld 8 (BK) kleur B: (verspringt t.o.v nld 5) //1st av, draad
achter, 1st av afh, vanaf // herh.
Herhaal nld 1 t/m 8 nog 5x.
Eindig met 4 naalden recht met kleur C.
Rand 2 (46naalden)
4 naalden recht met kleur B
nld 1, 2, 6 en 7, kleur C: alle steken recht
nld 3 en 4 (GK) kleur B: alle steken recht
nld 5 (GK) kleur C: // 1st r, kruissteek = de av lus van de
voorlaatste nld kleur C hoogtrekken en verdraaid op de
linkernld zetten, vervolgens deze steek met de volgende st op
de nld achterlangs r sambr, vanaf // herh.
nld 8 (BK) kleur C: alle steken averecht
Herhaal nld 1 t/m 8 nog 3x, en nog de 1 t/m 6de nld.
Eindig met 4 naalden recht met kleur B.
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Rand 3 (38naalden)
4 naalden recht met kleur C
nld 1 (GK) kleur B: alle steken recht
nld 2 (BK) kleur B: alle steken averecht
nld 3 (GK) kleur C: alle steken recht
nld 4 (BK) kleur C: alle steken averecht
nld 5 (GK) kleur B: steeds 2st av sambr
nld 6 (BK) kleur B: uit 1st steeds 2steken breien = 1st r, in
dezelfde steek achter langs 1st r.
Herhaal nld 1 t/m 6 nog 4x.
Eindig met 4 naalden recht met kleur C.
Afkortingen
2st av sambr = 2steken averecht samen
breien
2st r sambr = 2steken recht samen breien
afh = afhalen
av = averecht
BK = achterkant van het werk
GK = goede kant van het werk

nld = naald
omsl = omslag
r = recht
M1 = uit 1st r 2steken breien: steek niet
aflaten gaan maar achter langs nog 1 st
recht breien.
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Werkwijze
- Zet 6st op met kleur A.
- (GK) brei 3st r, M1, 2st r = 7st keren, (BK)2st r, 1omsl, 1str, 2st r sambr, draad voor, 2st av
afh (dit is de I-cord) = 7st keren,
(GK) brei 2st r (let op trek de draad stevig aan, dit is de I-cord rand), 2st r, M1, 2st r. = 8st
- Als volgt verder breien met kleur A alle naalden recht.
(GK) brei r tot de laatste 3st, M1, 2st r.
(BK) 2st r, 1omsl, brei r tot de laatste 4st, 2st r sambr, draad voor, 2st av afh (dit is I-cord).
Herhaal deze 2 naalden. Hierdoor ontstaat de SCHUINE VORM.
Het stekentotaal vermeerderd met 1 elke 2 naalden.
- Als er 64st op de naald staan = 58naalden, Rand 1 breien: als volgt met kleur C
(GK) 4st r, brei Rand 1 tot de laatste 3st, 1r, M1, 2st r.
(BK) 2st r, 1 omsl, 2st r, brei Rand 1 tot de laatste 4st, 2st r sambr, draad voor, laatste 2 st
afh. Note: het relief patroon verspringt in nld 3/4 en 7/8.
- Stekentotaal 92 = 114nld. Verder breien met kleur A, alle naalden recht. (60nld)
- Als er 121 steken op de naald staan = 174nld, Rand 2 (46nld) zie werkwijze Rand 1.
- Stekentotaal 145 = 220nld. Verder breien met kleur A, alle naalden recht. (60nld)
- Als er 175 steken op de naald staan = 280nld, Rand 3 (38nld) zie werkwijze Rand 1.
- Stekentotaal 194 = 318nld. Verder breien alle naalden recht:
28nld met kleur A, 4x (met kleur B 4nld, met kleur A 4nld),
vervolgens nog steeds 4nld met
kleur C, kleur B, kleur A, kleur C, kleur B, kleur C = 84 naalden.
Stekentotaal 236 = 398nld.
Brei verder in onderstaande indeling ajourrand met kleur C.
nld 1 (GK) kleur C: 1st r, //3x (2st sambr), 6x (1st r, 1 omsl), 3x
(2st sambr), vanaf // 13x herh. eindigen met 1st r.
nld 2 (BK) kleur C: alle steken recht
nld 3 (GK) kleur C: alle steken recht
nld 4 (BK) kleur C: alle steken averecht
Herhaal nld 1 t/m 4 nog 4x.
Eindig met 4 naalden recht met kleur B. Kant alle 235 steken af.
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Afwerking
Werk alle draadjes af.
Span nu de sjaal op een vochtige ondergrond (vochtige handdoeken) op maat en laat deze
drogen.
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