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Capesjaal 
141
onesize

afmetingen: ca 128x60 cm

sempione (lang yarns)

kabelsteek en boordsteek

breinaalden: 5, 6 en 7

Materiaal
LANG YARNS SEMPIONE (wol, acryl, 
alpaca) 550 g = 11 kluw beige 856.0026. 
LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 5, 6 en 7. 
8 knopen.

Patroon I
Nldn Nr 6: 1 r st, 1 av st.

Patroon II:
Nldn Nr 7: Braambespatroon, aantal st 
deelbaar door 4 + 2 kst. 1ste + 3de rij: av. 
2de rij: 1 kst, * uit de volg st 3 st br (r, av, r), 
3 st av samen br *, van * tot * blijven herh, 
eindigen met 1 kst. 4de rij: 1 kst, *3 st av 
samen br, uit de volg st 3 st br (r, av, r)*, van 
* tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. De 
1ste – 4de rij blijven herh.

Proeflapje:
Patroon II, Nldn Nr 7:
16 st = 10 cm breed.
15 rijen  = 10 cm hoog.

Rugpand
Volgens ital methode 48 st opz met nldn Nr 
5 = 95 st na 4 rijen. In pat I verder br. Op 2 
cm van de opzet in pat II verder br, hierbij in 
de 1ste rij 1 st mind = 94 st. Aansluitend op 
5 cm van de opzet aan de linkerkant, 3 cm 
voor het einde van de rij 1 knoopsgat inbr 
(= 2 st zonder werkdraad afk en meteen 2 st 
nieuw opz). Het knoopsgat nog 3x alle 10 
cm net boven elkaar herh. Op 93 cm aan de 
rechterkant 3 cm na het begin van de rij 1 
knoopsgat inbr. Het knoopsgat nog 3x alle 
10 cm net boven elkaar herh. Op 126 cm 
van de opzet, beginnend in een rij op av 
kant in pat I verder br, hierbij in de 1ste rij 1 
st meerd = 95 st. Op 128 cm van de opzet 
de st ital afk. De knopen op gelijke hoogte en 
tegenover de knoopsgaten aannaaien.
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