Ribbel colsjaal
breipatroon

Fonty Super Tweed
Kleur 11 (groen), Kleur 2 (bruin)
Kleur 22 (bordeaux), Kleur 1 (naturel)
95% Laine, 5% Mohair
2 bollen nr 11 á 50 gr/ 110 mtr per bol
2 bollen nr 2 á 50 gr/ 110 mtr per bol
2 bollen nr 22 á 50 gr/ 110 mtr per bol
1 bol nr 1 á 50 gr/ 110 mtr per bol
Breinaalden 9mm
Schaar
Stopnaald
Ontwerp:
Mabel Gaiser
@happinesswithyarn
In samenwerking met
BN Agenturen
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Gebruikte steken
Ribbelsteek (Recht breien)
Moeilijkheidsgraad
Beginners
Extra informatie
●

Het patroon wordt dubbeldraads gebreid. Met de kleuren 11, 2 en 22 heb ik
dit met 2 bollen tegelijk gedaan. Met kleur 1 heb ik dit met één bol gedaan
door met de draad die aan de buitenkant en de draad die in binnenkant
(middelste) van de bol zit te werken (let op dat je de draad niet in de knoop
draait tijdens het breien)

Let op: dit patroon is voor persoonlijk gebruik en mag niet worden verkocht. Het patroon en
de foto’s zijn eigendom van @happinesswithyarn en is tot stand gekomen in samenwerking
met BN Agenturen.
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Patroon
+
+
+
+

+
+
+

Zet 30 steken op (dubbeldraads)
Brei elke naald recht (ribbelsteek) volg de kleurwissels, start bij 1, volgens het
schema (zie volgende pagina)
Elk blokje op het schema zijn 2 naalden breien van die kleur
In totaal brei je 204 naalden. Hiermee heb je een lange colsjaal.
(Je houdt nog garen over **, je kan er voor kiezen de sjaal langer te breien,
herhaal dan het patroon van naald 1)
kant je breiwerk af
werk alle draden weg
naai begin en eind aan elkaar met een zigzag steekje

Je colsjaal is klaar.
**Stop je bij naald 204, dan kan je van het overgebleven garen ook de Fonty
Haarband breien. Dit patroon is ook gratis te downloaden op
happinesswithyarn.com
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De omschrijving van de Ribbelcolsjaal is met zorg gemaakt en gecontroleerd.
Mocht er onverhoopt toch een foutje ingeslopen zijn, laat dit dan svp weten via
happinesswithyarn@gmail.com
Veel breiplezier!
Voor meer inspiratie:
@fontydesignteam_nl
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