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GROENE SJAAL 
/ MET HOODIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slipsteek sjaal met/ of zonder 
ingebouwde capuchon. Makkelijk te 
maken en comfortabel om te dragen. 
Houdt hoofd en hals lekker warm. 
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GROENE SJAAL / MET HOODIE 
 
AFMETINGEN 
-  Sjaal lengte: 200cm en breedte: 30cm  
-  Hoodie: 30cm diep  en 28cm hoog, 

72cm sjaal uiteinden. 
   
MATERIALEN 
- 4 strengen 100gr superwash Merino Wol. 
Hier is garen van Cascade gebruikt:  
128 Superwash Merino Wool kleur 802 
Appeltjes groen (100grams/117meters)  
- Een paar naalden met knop nr. 7mm. 
 
STEEKVERHOUDING 
14 st en 20 nld = 10 x 10 cm gebreid in 
slipsteek op nld.nr. 7 
 (Indien nodig andere naalddikte gebruiken) 
 
BOORD PATROON 
1st r, 1st av (veelvoud van 2st + 1) 
1ste nld (goede kant): 1st av afh, *1 st r, 1st 
av: herhaal vanaf * tot de laatste 2 st, brei 
deze 2 st r.  
2de nld: 1st r afh, *1 st av, 1 st r: herhaal 
vanaf * tot de laatste 2st, brei deze 2 st av. 
Herhaal de 1ste t/m 2de nld. 
 
ZIJRAND 
(over 6st) 
1ste nld (goede kant): 1st av afh, 1 st r, 1 st 
av, 1 st r, 1 st av, 1 st r, brei in slipsteek 
patroon tot de laatste 6 st, brei deze 1 st r, 1 
st av, 1 st r, 1 st av, 2 st r. 
2de nld: 1st r afh, 1 st av, 1 st r, 1 st av, 1 st r, 
1 st av, brei av tot de laatste 6 st, brei deze 
1 st av, 1 st r, 1 st av, 1 st r, 2 st av. 
Herhaal de 1ste t/m 2de nld. 
 
SLIPSTEEK PATROON  
(veelvoud van 2 st + 1) 
1ste nld (goede kant): *met draad voor het 
werk 1 st r afh, 1 st r; herhaal vanaf * eindig 
met draad voor het werk 1st r afh.  
2de nld: averecht 

3de nld (goede kant): *1st r, met draad voor 
het werk 1 st r afh, 1 st r; herhaal vanaf * 
eindig met 1 st r. 
4de nld: averecht 
Herhaal de 1ste t/m 4de nld. 
 
NOTE: 
De sjaal heeft aan de onderkant en langs de 
zijkanten een boordsteek rand. Het 
middengedeelte wordt gebreid in slipsteek. 
 
AFKORTINGEN 
afh   afhalen 
av   averecht 
herh   herhalen 
nld   naald (naalden) 
r   recht 
st   steek (steken) 
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WERKWIJZE 
 
Zet 45 st op. 
Begin boord: 
7 nld in boord patroon breien. 
 
-Vervolgens (Goede kant) 6 st zijrand  =  1st av afh, 1 st 
r, 1 st av, 1 st r, 1 st av, 1 st r,  
33st slipsteek patroon = 1ste nld: *met draad voor het 
werk 1 st r afh, 1 st r; herhaal vanaf 16x*, draad voor 
het werk 1st r afh,  
6st zijrand = 1 st r, 1 st av, 1 st r, 1 st av, 2 st r 
 
-Volgende nld (binnenkant van het werk):  
6 st zijrand = 1st r afh, 1 st av, 1 st r, 1 st av, 1 st r, 1 st 
av,  
33 st averecht, 
6 st zijrand = 1 st av, 1 st r, 1 st av, 1 st r, 2 st av, 
 
-(Goede kant) 6 st zijrand = 1st av afh, 1 st r, 1 st av, 1 st 
r, 1 st av, 1 st r,  
33st slipsteek patroon = 3de nld: *1st r, met draad voor 
het werk 1 st r afh; herhaal vanaf 16x*, 1st r,  
6st zijrand = 1 st r, 1 st av, 1 st r, 1 st av, 2 st r 
 
-Volgende nld (binnenkant van het werk):  
6 st zijrand = 1st r afh, 1 st av, 1 st r, 1 st av, 1 st r, 1 st av,  
33 st averecht 
6 st zijrand = 1 st av, 1 st r, 1 st av, 1 st r, 2 st av, 
 
Herhaal deze 4 nld tot de sjaal ongeveer 196 cm lang is.  
Eindig met de 4de nld van het slipsteek patroon. 
 
Onderkant Boord: 
7 nld in boord patroon. Kant losjes af in de 7de nld is achterkant van het werk. 
 
AFWERKING 
Laat de sjaal op maat drogen onder een vochtige doek. 
Je kunt ook van deze sjaal een hoodie maken 
Hood option: Vouw de sjaal dubbel, binnenkanten tegen elkaar. Nu met een matrassteek vanaf de 
vouw, aan 1 kant de zijkant 28cm de sluiten.  
Wil je geen puntje aan de bovenkant, dan kun je aan de vouwkant de naad een beetje afronden. 
 
Veel plezier met breien. 

 


