
Hoe print je dit patroon:
Open de pdf en print het patroon uit op ware grootte. Let erop dat je het patroon 
enkelzijdig afprint! Neem het stapeltje zoals het uit de printer komt. De velletjes 
liggen in de juiste volgorde. Op het patroon zie je een symbooltje van een schaar 
staan; knip het patroon hier af. Leg daarna alle zijdes tegen elkaar zodat de 
aanduidingen overeen komen en kleef alles aan elkaar. Je patroon is klaar voor 
gebruik!

Mocht je nog een andere vraag hebben, dan kun je steeds bij ons terecht via  
madamecreatief@lannoo.be.
 
 

FICHE EENVOUDIGE SJAALKRAAG



EENVOUDIGE SJAALKRAAG

AFMETINGEN
23 cm x 85 cm

NODIG
•	 2 x 100 g Katia Canada (100 g / ca. 75 m), 

kleurnr. 10 (lichtgrijs) 100 % acryl
•	 2 verschillend gekleurde hulpdraden, bij 

voorkeur met dezelfde dikte als de werkdraad
•	 breinaalden nr. 8
•	 maasnaald
•	 schaar
•	 fantasieknoop met 5 cm diameter

PROEFLAP
10 cm x 10 cm = 13 stn en 13 nld

MOTIEVEN
•	 fantasiesteek: 2 stn r samenbreien, de stn op 

de naald laten staan, uit de 1e lus 1 st r breien4
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•	 boordsteek: 1 r - 1 av
•	 rechte zijboorden
•	 fantasieafkanten

WERKWIJZE
•	 Italiaanse opzet: Zet 14 stn + 1 st (= 15 stn) op 

met een hulpdraad.
•	 Brei met een andersgekleurde hulpdraad  

1 nld r.
•	 Brei 5 nldn jersey met de draad van de sjaal:  

1 nld r, 1 nld av, 1 nld r, 1 nld av, 1 nld r.
•	 Verdubbel het aantal stn = 29 stn.
•	 Verwijder de hulpdraden.
•	 Brei 1 nld * 1 av, 1 r * herh. Eindig met 1 st av.
•	 Brei 106 nldn fantasiesteek.
•	 Knoopsgat in nld 107:

 > Brei volgens het motief tot st 8.
 > Brei stn 8 en 9 r samen.

 > Omslag.
 > Brei stn 10 en 11 r samen.
 > Brei verder volgens motief.
 > Brei stn 18 en 19 r samen.
 > Omslag.
 > Brei stn 20 en 21 r samen.
 > Brei de nld uit volgens motief.

•	 Brei 1 nld boordsteek 1/1 tussen de rechte 
zijboorden en brei uit de omslag 1 st av en 1st 
gedr r.

•	 Brei nog 2 nldn boordsteek 1/1.
•	 Kant af met fantasieafkanting

AFWERKING
•	 Naai de knoop in het midden van de kraag op 

12 cm van de opzetboord.
•	 Stop alle losse draden in en knip de eindjes af.

Je kunt het uiteinde van de sjaal dubbel plooien 
en beide knoopsgaten over de knoop doen of 
je kunt de sjaal enkelvoudig sluiten met het 
bovenste of het onderste knoopsgat.

TIP Het breiwerk moet soepel aanvoelen. 
Brei eventueel met naalden nr. 9.

Dit patroon is intellectueel eigendom van de auteur. Gebruik verboden voor commerciële doeleinden.

4

2

1

3


