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Sjaal 145
afmeting: ca. 232 x 23 cm

garzato baby (lana grossa)

ribbelsteek, tricotsteek, 
patentsteek

breinaalden: 9

Materiaal
Ca. 300 g „Garzato Baby“ (65% (baby) 
alpaca, 20% scheerwol (merinoswol), 15% 
polyamide, ll. = ca. 70 m/50 g) van Lana 
Grossa in turkoois gemêleerd (kl. 16); 
breinld. nr. 9.

Kettingrand
De 1e s. van elke nld. r. gedraaid br. De 
laatste s. van elke nld. als bij het av. br. afh., 
daarbij de draad voor de s. verder leiden.

Patentpatroon
Vlg. breipatroon br. De getallen rechtsbuiten 
geven de hg. nld. aan, linksbuiten de tg. 
nld. In de breedte de nld. met de s. voor de 
1e pijl beginnen, het pg. = 2 s. tussen de 
pijlen steeds herh., met de s. na de 2e pijl 
eindigen. In de hoogte de 1e - 3e nld. 1x br., 
dan de 2e en 3e nld. steeds herh.

Tricotsteek
Hg. nld. r., tg. nld. av. br. 

Averechte tricotsteek
hg. nld. av., tg. nld. r. br. 

Dwars ribbelpatroon
telkens afw. 2 nld. av. tr. en tr. br.

Stekenproef
9 s. en 23 nld. patentpatroon met nld. nr. 9 
= 10 x 10 cm; 10 s. en 16 nld. dwars rib-
belpatroon met nld. nr. 9 = 10 x 10 cm. 

Uitvoering
25 s. opzetten. Voor de boord in patentpa-
troon br., daarbij de kant-s. als kettingrand 
br. Na 14 cm = 32 nld. vanaf de opzet in 
dwars ribbelpatroon verder br. Na 204 cm = 
326 nld. - eindigt met 2 nld. av. tr. - vanaf het 
einde van de boord de afsluitboord eveneens 
in patentpatroon als in het begin br. Bij een 
boordhoogte van 14 cm = 32 nld. de s. 
losjes afk., zoals ze zich voordoen.
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