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Sjaal 111
Afmeting: cA. 210 x 30 cm 
(zonder frAnjes

everybody Unito (LAnA grossA)
PAtentsteek

breinAALden: 8 
HAAknAALd: 6

Materialen
ca. 550 g „Everybody Unito” (80% 
scheerwol (merinoswol), 20% polyamide, 
looplengte ca. 75 m/50 g) van Lana Grossa 
in smaragd (kl. 123); breinaaldne nr. 8; 1 
haaknaald nr. 6 om de franjes mee vast te 
knopen. 

Patentpatroon
vlg. breipatroon br. De getallen rechtsbuiten 
geven de heeng. nld. aan. Het getal links 
geeft de teruggaande nld. aan. In de breedte 
de nld. met de s. voor de le pijI beginnen, 
het patroongedeelte = 2s. tussen de pijlen 
steeds br., met de s. na de 2e pijl eindigen. 
In de hoogte de le - 3e nld. br., dan de 2e en 
3e nld. steeds herhalen.

Stekenproef
9 s. en 22 nld. patentpatroon met nld. nr. 8 
= 10 x 10 cm. 

Uitvoering
eerst de sjaal br. Hiertoe 29 s. met naalden 
nr. 8 opzetten. In patentpatroon br., daarbij 
de kant-s. aan het begin van de nld. steeds 
recht gedraaid br., aan het einde van de nld. 
steeds averecht afhalen, daarbij de draad 
voor de s. verder leiden. Na 210 cm vanaf 
de opzet de s. afk., zoals ze zich voordoen. 

Afwerken
deel spannen, bevochtigen en laten drogen. 
Aan alle randen = korte en lange kanten 
franjes met telk. 2 draden inknopen. Per 
franje 35 cm lange draden afknippen, 
dubbelnemen, dan met de haaknaald de lus 
van de franje door het breiwerk halen, de 
uiteinden van de franje door deze lus steken 
en de franje strak aantrekken. Aan de lange 
kanten in elke 2e kant-s., aan de korte kanten 
in elke 2e s. en op de hoeken telkens 1 
franje inknopen. De uiteindelijke franje is ca. 
16 cm lang. 

1  Om de benodigde draden met dezelfde 
lengte te krijgen, kunt u de werkdraad 
om een plankje of een stuk stevig kar-
ton met de passende breedte wikkelen. 
Alnaargelang de lengte van de franjes 
kunt u de draden dan aan één kant of aan 
beide kanten van het plankje doorknippen. 
De lengte van de draad is tweemaal de 
uiteindelijke franjelengte plus 1 cm extra 
voor de knoop. 

2  Neem 2 tot 4 draden dubbel, dit is 
afhankelijk van de dikte van het garen en 
het gewenste volume van de franje. Steek 
nu met een knoophaakje of een haaknaald 
van achter naar voor door het gebreide 
deel, leg de draden om het open haakje 
en trek vervolgens het knoophaakje of de 
haaknaald met de draden voorzichtig door 
het breiwerk. 

3  Trek nu de uiteinden van de draden van 
voor naar achter door de gevormde 
draadlus en trek de draden strak aan. 
U heeft u een stevige knoop. Wanneer 
alle franjes vastgeknoopt zijn, worden de 
uiteinden van de draden allemaal even 
lang afgeknipt. 

4  Voor decoratieve franjes kunt u de franjes 
een stukje verder nog een keer knopen, 
namelijk steeds de helft van de draden 
van de ene franje en de helft van de 
draden van de volgende franje. Om alle 
knopen op dezelfde hoogte te brengen, 
een breinaald voorzichtig in de knoop 
steken en de knoop zo op de juiste plaats 
schuiven. Dan pas stevig aantrekken. 

5  Dit kunt u natuurlijk nog vaker herhalen. 
Denk eraan, dat u dan echter langere 
draden per franje nodig heeft, want voor 
elke knoop heeft u weer extra lengte nodig. 
Probeer daarom voor het afknippen van 
de draden, hoe lang de draden uiteindelijk 
moeten zijn.
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