Sjaal in zigzag patroon met Opal 6-ply 1125

Afkortingen:
r
- recht
afh
- afhalen
meerd. - meerderen door uit 1 steek 2 steken te breien
minder - 1 steek recht afhalen, 1 steek breien, afgehaalde steek over de gebreide steek halen.
Kies 1 manier van minderen en gebruik deze manier voor ALLE minderingen in de sjaal.
NB De sjaal is helemaal recht gebreid.
Benodigdheden:
De benodigde hoeveelheid garen hangt af van de dikte van het garen, het aantal steken en de
gebruikte pennen. Het patroon wordt het mooist met een veelkleurig 6-draads patroongaren. Als u dan
met pen 4,5 breit en uitgaat van 45 steken, dan kunt u met 1 bol een vrij lange sjaal breien. Met 2
bollen kunt u dan nog franje maken en een paar wanten erbij breien!
Driehoekpatroon basis:
Zet 1 steek op.
Toer 1: meerd (u heeft nu 2 steken).
Toer 2: meerd, toer recht uitbreien (u heeft nu 3 steken).
Herhaal toer 2 tot een zijde van de driehoek (niet de steken op de naald!) de door u gewenste breedte
heeft (bijvoorbeeld 15 cm.). Hierna beginnen de verkorte toeren als volgt:
Driehoekpatroon verkorte toeren:
Toer 1: meerd, minder, keer. (3 steken)
Toer 2 en alle volgende even toeren: recht.
Toer 3: meerd, 1 r, minder, keer (4 steken)
Toer 5: meerd, 2 r, minder, keer (5 steken)
Toer 7: meerd, 3 r, minder, keer (6 steken)
Op deze wijze doorgaan met aan de ene zijde meerderen en aan de andere zijde minderen tot aan
het eind van een oneven toer de laatste twee steken worden samen gebreid. Let erop dat u steeds de
steek voor en na het "gat" samen breit. Zodra u de laatste twee steken hebt samen gebreid het werk
keren en meteen weer met toer 1 van de verkorte toeren beginnen.
Als uw sjaal de gewenste lengte heeft moet er nog een halve driehoek worden gebreid als eindstuk.
Dat gaat als volgt:
Toer 1: minder, recht tot einde toer. Keer.
Toer 2: minder, recht tot einde toer. Keer.
Herhaal deze minderingstoeren tot u de laatste twee steken samen breit. haal de draad door en kant
deze af. Sluit naden en werk eventuele losse draden netjes af.
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