Asymmetrische driehoek sjaal
2.0 i-cord versie
Een eigen ontwerp van Atelier AOLT
Net als de eerste versie is dit een tomeloos brei project. Gewoon lekker breien
en door de i-cord rondom ideaal voor strepen. Deze kun je daarmee heel makkelijk
wegwerken. De basis vorm is een driehoek, maar door kleine aanpassingen kun je de
vorm veranderen. In het voorbeeld zijn trappetjes toegevoegd.
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
SL =
De steken naar de andere naald verplaatsen zonder te breien. (verplaats eerst de
draad naar voren, voordat je de steken slipt)
Ik heb de voorbeeld sjaal gebreid met 42 gram wit (63 meter) en 171 gram (266 meter) licht bruin
Katoen van de Zeeman op 5 mm naalden. Zorg dat je wat grotere naalden gebruikt 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: K2, SL 2 met draad naar voren
Rij 5: K1, KFB, SL 2 met draad naar voren
Rij 6: K3, SL 2 met draad naar voren
Rij 7: K2, KFB, SL 2 met draad naar voren
Rij 8: K3, SL 3 met draad naar voren
Rij 9: K3, KFB, SL 3 met draad naar voren
Rij 10: K4, SL 3 met draad naar voren
Rij 11: K tot laatste 4 steken KFB, SL 3 met draad naar voren
Rij 12: K tot laatste 3 steken, SL 3 met draad naar voren
Herhaal rij 11 en 12 tot je de gaatjes steken wilt doen. Stop met een rij 11 want het patroon begint
op een even rij.
TIP: maak een progress keeper aan de oneven kant vast zodat je weet aan welke kant je
meerderen moet !

Strepen ?
Als je wilt strepen dan kun je ook gewoon rij 11 en 12 herhalen. Ik brei bijvoorbeeld een rij 11 en 12
(oftewel een ribbel) afwisselt in elke kleur, dan hoefde je de draad van de andere kleur niet meteen
af te knippen, maar gewoon laten rusten. Als ik klaar was met strepen knipte ik de draad wel af !

Gaatjes
het gaatjes patroon bestaat uit 5 rijen die als volgt gebreid worden.
(In mijn geval was dit bij rij 68 maar je mag dit ook eerder of later doen)
Rij 68: K4 *YO K2TOG* herhaal ** tot je nog 4 of 5 steken op de naald heb, K 1 of 2 steken
gewoon en SL de laatste 3 steken met de draad naar voren.
Rij 69: K tot laatste 4 steken KFB, SL de laatste 3 steken met de draad naar voren.
Rij 70: K1 *YO K2TOG* herhaal ** tot je nog 4 of 5 steken op de naald heb, K 1 of 2 steken
gewoon en SL de laatste 3 steken met de draad naar voren.
Rij 71: K tot laatste 4 steken KFB, SL de laatste 3 steken met de draad naar voren.
Rij 72: K1 *YO K2TOG* herhaal ** tot je nog 4 of 5 steken op de naald heb, K 1 of 2 steken
gewoon en SL de laatste 3 steken met de draad naar voren.

Terug naar de ribbel-steek
Hierna herhaal je weer rij 11 en 12 tot je weer gaatjes wilt doen. Stop weer met een rij 11 want het
patroon begint op een even rij.
Dit alles herhaal je telkens. Ik heb bij rij 96, 154, 180 en 240 ook nog 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 driehoek met trappetjes
Deze sjaal wilde ik ook een leuk trappetjes effect geven, ik ben hiermee begonnen toen ik de
diepte van de sjaal genoeg vond. Bij mijn voorbeeld ben ik bij rij 143 begonnen met afkanten.
Je kant dus altijd af op een oneven rij.
Het afkanten werkt als volgt. *K2, K2TOG, zet de steken terug op de linkernaald,* herhaal ** tot je
het gewenste aantal steken hebt af gekant.
In mijn voorbeeld kant ik ongeveer 14 steken af. Herhaal nu weer gewoon rij 11 en 12, voeg
gaatjes of strepen naar wens toe en na ongeveer 28 rijen kant je weer een aantal steken af. Je
diepte van de sjaal blijft dus ongeveer gelijk omdat je hetzelfde aantal steken afkant als je
vermeerderd. Blijf trappetjes maken tot je het welletjes vind of je garen bijna op is. Na het laatste
trappetje nog 28 rijen en dan ga je de
overige steken afkanten.

Afwerking:
*K2, K2TOG, zet de steken terug op de
linkernaald,* herhaal ** tot je nog 3
steken op de naald hebt. K1, K2TOG,
dan heb je nog 2 steken, K2TOG, 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.

