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SCHWEBD-S10034

V.1

Stola

handwerktechniek
moeilijkheidsgraad

AFMETING
ca. 145 cm lang, 35 cm breed.
MATERIAAL
Schachenmayr Creative Lace bolletje van 80 g
kleur 00085 (spirit color)		

1 bolletje

De etiketten controleren, alleen bolletjes van dezelfde
kleurserie nemen. De hoeveelheid garen kan per persoon
variëren.
meer informatie
over het garen
op Schachenmayr.com

NAALDEN & FOURNITUREN
rondbreinld (Milward) 4 mm, 80 cm lang
haaknaald nr. 4

Basispatroon: volgens breischema in heeng en terugg
nld breien. Alleen de heeng nld zijn getekend, in de nietgetekende terugg nld alle s en omslagen recht breien. De
1e tot 16e nld 1x breien, dan de 11e tot 16e nld herhalen,
daarbij het ajourpatroon bij de rechterrand over 8 s breien
en de meerderingen bij de linkerrand voortzetten (zie ook
grij getekende nld 17). De s daartusssen als ribbels breien –
na elke 6e nld wordt de stola 4 ribbelsteken breder.
INSTRUCTIES
5 s opzetten. De 1e nld (= terugg nld) recht breien. Dan
volgens breischema in het basispatroon verder breien. Als
er op het bolletje nog ca. 18 m (= 5 g) garen over is in de
volgende heeng nld alle s afkanten. Bij de afgekante rand
een sierrand haken: afwisselend 1 vaste en 3 lossen haken,
de vaste in elke 2e s van de afgekante rand haken. Bij de
rechterrand van de stola (= lange rand) vasten haken.
De draden instoppen. De stola spannen, vochtig maken en
laten drogen.
breischema

AFKORTINGEN
nld
= naald
s		
= steek (steken)
PROEFLAPJE
24 s en 42 nld ribbels = 10 x 10 cm.
Als het proeflapje niet klopt, de dikte van de naald aanpassen.
BASISTECHNIEKEN
Kantsteken: de 1e steek (s) van een naald (nld) afhalen,
daarbij ligt de draad achter de s, de laatste s in de terugg
nld recht breien, in de heeng nld de laatste s volgens
breischema verdubbelen.
Ribbels: in heeng en terugg nld rechte s breien.
1 s verdubbelen: bij 1 s 1 s recht en 1 s recht gedraaid br.
2 s overgehaald samenbreien: 1 s recht afhalen, 1 s recht,
de afgehaalde s overhalen.
3 s overgehaald samenbreien: 2 s samen recht afhalen, 1 s
recht, de 2 afgehaalde s overhalen.
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Uitleg tekentjes
= 1 kants
= 1 ribbelsteek: in heeng en terugg nld
recht br
= 1 omslag
= 2 s overgehaald samenbreien
= 2 s recht samenbreien
= 3 s overgehaald samenbreien
= 1 s verdubbelen
= 1 s afkanten
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