
Asymmetrische driehoek sjaal
Een eigen ontwerp van Atelier AOLT
Ik wilde van deze sjaal een tomeloos brei project maken, niet te veel hoeven 
nadenken en gewoon lekker breien. Oorspronkelijk was het plan om alleen in de 
ribbel-steek te breien, maar dat vond ik toch wat saai, dus heb er wat gaatjes-rijen 
doorheen gemixt. Ook zou het eerst een gewone driehoek worden, net als de vorm 
hiernaast, dit kan nog steeds door het laatste stukje van het patroon te negeren. 
Hierbij dus een poging om het patroon uit te schrijven. 
Ik ben meer vertrouwd met de engelse termen. Dus deze gebruik ik in dit patroon. 
Ik hoor graag jullie reacties en opmerkingen voor verbeteringen !

De gebruikte steken zijn
K = Brei 1 steek
KFB = Meerder 1 steek door zowel in de voorste als de achtste lus te breien.  

(eerst 1 steek breien, laat de de steek nog niet van de linker naald afglijden maar 
brei nog 1 steek in de achterste lus) 

K2TOG = Brei 2 steken tezamen
YO = Omslag

Ik heb de sjaal gebreid met 100 gram Drops Merino Extra fine (210 meter) op 5 mm naalden. Dit is 
een iets grotere naald (op het etiket stond 4 mm) om het lekker soepel te laten vallen in de ribbel-
steek. Je kunt uiteraard ook andere soorten wol/garen gebruiken. Het formaat en het aantal steken 
kan dan wel anders uitvallen. 

Zet 3 steken op
Rij 1: K3
Rij 2: K3
Rij 3: K1 KFB, K1
Rij 4: K4
Rij 5: K2 KFB, K1
Rij 6: K5
Rij 7: K3 KFB, K1
Rij 8: K6
Rij 9: K4 KFB, K1
Rij 10: K7

Rij 11: K tot laatste 2 steken KFB, K1
Rij 12: K alle steken

Herhaal rij 11 en 12 tot je de gaatjes steken wilt doen. Eindig met 
een rij 11, het patroon begint namelijk met een even rij. 

TIP: maak een progress keeper aan de oneven kant vast zodat je 
weet aan welke kant je meerderen moet !

Gaatjes 
Hierna komen dan 5 rijen die als volgt gebreid worden.
(In mijn geval was dit bij rij 60 maar je mag dit ook eerder of later doen)
Rij 60: K1 *YO K2TOG* herhaal ** tot je nog 1 of 2 steken op de naald heb, deze brei je gewoon K.
Rij 61: K tot laatste 2 steken KFB K1
Rij 62: K1 *YO K2TOG* herhaal ** tot je nog 1 of 2 steken op de naald heb, deze brei je gewoon K.
Rij 63: K tot laatste 2 steken KFB K1
Rij 64: K1 *YO K2TOG* herhaal ** tot je nog 1 of 2 steken op de naald heb, deze brei je gewoon K.



Terug naar de ribbel-steek 
Hierna herhaal je weer rij 11 en 12 tot je weer gaatjes wilt doen.

Dit alles herhaal je telkens. Ik heb bij rij 58, 96, 136 en 172 een gaatjes-gedeelte ingevoegd. 
Nogmaals, dit mag je naar eigen inzicht doen. Maar onthoud. Gaatjes altijd op een even rij, 
meerderen op een oneven rij. 
Van een gewone driehoek naar een asymmetrische driehoek 
Op een gegeven moment was ik al over de helft van mijn bolletje en was ik bang dat de sjaal wel 
mooi diep zou worden, maar te kort om lekker om je nek te slaan, dus ben ik gaan minderen.
Wil je wel een gewone 3 hoek? negeer dan dit gedeelte en brei lekker verder :) Kijk wel even bij 
het gedeelte van de afwerking. Ik ben bij rij 150 gaan minderen
Je gaat dan de volgende twee rijen breien.

Even rij: K tot laatste 2 steken K2TOG
Oneven rij: K2tog, K tot laatste 2 steken, KFB, K1

Herhaal deze rijen, voeg naar wens nog wat gaatjes toe (heb ik namelijk wel gedaan op rij 172)
Toen was mijn wol echt bijna op en had ik nog steeds wat steken op de naald dus was het tijd om 
die gewoon af te kanten.  Als je genoeg wol heb zou je in principe door kunnen gaan tot  je nog 
maar 1 steek op de naald hebt :)

Afwerking: 
Het afkanten van de steken heb ik als volgt gedaan. Doe dit niet te strak ! 
brei 1 steek zet terug op de linkernaald, * K2TOG, zet terug op de linkernaald *  
herhaal * * tot je nog 1 steek hebt, knip de draad af en haal deze door de lus. Hecht alle losse 
eindjes af en KLAAR !

Veel plezier ermee ! 
Alita Kramer _ Atelier Aolt 

PS: Je mag alles doen met dit patroon. Maak een mooie sjaal voor jezelf, voor 
iemand anders, of verkoop hem. Het patroon zelf mag je ook delen maar dan wel 
in zijn geheel en verwijs naar mijn site www.aolt.nl Dank je wel alvast. 

http://www.aolt.nl

