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Sjaal 109
Afmeting: cA. 205 x 30 cm 
zonder frAnjes 

Lei (LAnA grossA)

BreinAALden: 12 

HAAknAALd: 8

riBBeLsteek en kABeLsteek

Materiaal

ca. 600 g “Lei” (100% scheerwol (meri-nos-
wol), looplengte ca. 40 m/50 g) van Lana 
Grossa in neonfuchsiaroze (kl. 504) en ca. 
50 g neonoranje (kl. 502); breinaalden nr. 
12; 1 haaknld. nr. 8. 

Ribbelpatroon
heeng. en terugg. nIcl, rechte s. br.

Kabelpatroon
met 22 s. vlg. breipatroon br. Het getal links-
buiten geven de teruggaande nld. aan. De 
getal-len rechtsbuiten staan voor de heeng. 
nld. In alle niet getekende teruggaande nld. 
de s. br., zoals ze zich voordoen resp. als in 
de tekenverklaring beschreven. In de hoogte 
1x de le - 17e nld. br. 

Stekenproef
8 s. en 13 nld. ribbelpatroon met nld. nr. 12 
= 10 x 10 cm; 22 s. en 17 nld. kabelpatroon 
= afmeting zak = 20 x 14 cm. 

Uitvoering
eerst de sjaal br. Hiertoe 25 s. met nld. nr. 
12 in neonfuchsiaroze opz. Ribbelpatroon 
br., ook de kant-s. Na 205 cm vanaf de 
opzet de s. afk. 

Zakken (2x)

22 s. met nld. nr. 12 in neonfuchsiaroze 
opzetten. In kabelpatroon br. Na 14 cm 
= 17 nld. vanaf de opzet de s. afk. De 
afkantrand met de haaknaald nr. 8 voor de 
bies met telkens 1 rij vasten in neonoranje 
en neonfuchsiaroze omhaken. Dan het werk 
beëindigen. 

Afwerken
delen spannen, bevochtigen en laten drogen. 
De zakken 6 rijen vanaf de opzet- resp. 
afkantrand in het midden opnaaien, zie 
modelafbeelding. Aan de korte kanten telk. 
9 franjes met 3 draden in neonfuchsiaroze 
inknopen. De draden 32 cm lang afknippen, 
dubbelnemen, dan met de haaknaald de lus 
van elke franje door het breiwerk halen, de 
uiteinden van de franjes door de lus halen en 
de franje strak aant-rekken. De uiteindelijke 
franje is ca. 14 cm lang. 
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