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Sjaal 131
afmetingen 25 cm x 180 cm 

terre neuve (phildar) 

boordsteek en kabelsteek 

breinaalden 6, 6,5, 7  
en een kabelnaald 

Materialen
-  Kwaliteit Terre Neuve van Phildar (100% 
wol): 19 bollen kl. Renne 

- Breinaalden nr 6, nr 6,5 en nr 7
- Kabelnaald
- 2 brandebourgs

Gebruikte steken
Boordst. 2/2 fantasiest.: zie telpatroon en 
legendes

Proeflapjes
Onmisbaar voor het verkrijgen van een 
breiwerk in de juiste afmetingen. 20 cm 
fantasiest., breinld. nr 7 = 34 st. en 37 nld. 
10 cm de boordst. 2/2, breinld. nr 6,5 = 15 
st. en 16 nld. 

Werkwijze
Zet 60 st. op met de breinld. nr 7 en br. in 
fantasiest. (zie telpatroon). Op 70 cm tot. 
hoogte, de rechterkantst. met een gekleurde 
draad merken om het begin van de kraag aan 
te duiden. Op 130 cm tot. hoogte, de rechter-
kantst. met een gekleurde draad merken om 
het einde van de kraag aan te duiden. Op 
200 cm tot. hoogte, de st. soepel afk.

Afwerking
Neem 92 st. op tussen de gemerkte st. met 
de breinld. nr 6, br. 1 nld. r. aan de av. kant 
en daarna verder br. met de breinld. nr 6,5 
in boordst. 2/2; begin en eindig hierbij de 
1e nld. en alle oneven nld. (goede kant van 
het werk) met 3 r. st. Br. in verkorte nld. en 
laat hierbij aan weersz. om de 2 nld.: 10 x 3 
st. in wacht. Br. een nld. over alle st., daarna 
de boordst. st. soepel afk. Maak franjes van 
2 dubbel geplooide draden van ongeveer 15 
cm (afgewerkte lengte) en bevestig ze op ied. 
uiteinde van de sjaal met een tussenafstand 
van 2 st. Naai de brandebourgs op 5 cm 
onder de kraag op 13 st. van de kant aan en 
laat hierbij een tussenafstand van 5 cm.

in samenwerking met


