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SCHOUDERDOEK ·
GOMITOLO FELICE
Model 18 – Gomitolo 07
Afmeting 39 x 160 cm
Materiaal: Lana Grossa Gomitolo Felice (70% katoen, 30%
viscose, looplengte 435 m/150 g), 300 g naturel/braamrood/
lichtbeige/olijf/barnsteen (kl. 716); breinaalden nr. 5.
Patentpatroon: aantal steken deelbaar door 2 + 1 + kant-s.
1e nld. (= hg. nld.): kant-s., * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds
herh., 1 s. r., kant-s. 2e nld. (= tg. nld.): kant-s., * de volg. s.
met 1 o. als bij het av.-breien afh., 1 s. r., vanaf * steeds herh.,
de volg. s. met 1 o. als bij het av.-breien afh., kant-s. 3e nld.
(= hg. nld.): kant-s., * de o. en de afgeh. s. van de vorige nld.
r. samenbr., de volg. s. met 1 o. als bij het av.-breien afh., vanaf * steeds herh., de o. en de afgeh. s. van de vorige nld. r.
samenbr., kant-s. 4e nld. (= tg. nld.): kant-s., * de volg. s. met
1 o. als bij het av.-breien afh., de o. en de afgeh. s. van de
vorige nld. r. samenbr., vanaf * steeds herh., de volg. s. met 1
o. als bij het av.-breien afh., kant-s. De 3e en 4e nld. steeds
herh.

Stekenproef: patentpatroon met naalden nr. 5: 16 s. en 38
nld. = 10 x 10 cm. Patroonvolgorde met naalden nr. 5: 17 s.
en 21 nld. = 10 x 10 cm.
Schouderdoek: 68 met naalden nr. 5 opzetten en 1 tg. nld.
als volgt br.: kant-s., 23 s. r., * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds
herh., dubbele kant-s.In de volg. hg. nld. de s. als volgt indelen: dubbele kant-s., 41 s. patentpatroon, 1 s. av. tr., 23 s.
patroonvolgorde, kant-s. In de hg. nld. de kant-s. aan het einde van de nld. r. br., ind e tg. nld. de kant-s. aan het begin van
de nld. av. br. Bij ca. 160 cm totale hoogte resp. na 8 nld. tr.
van de patroonvolgorde, in de volg. tg. nld. de s. van de
patroonvolgorde r. br. en tegelijkertijd afk., de s. in patentpatroon afk., zoals ze zich voordoen. De pijl in de patroontekening geeft de breirichting aan.
Afwerken: schouderdoek spannen, bevochtigen en laten
drogen. De s. van de patroonvolgorde rekken en vochtig strijken, zodat de ruche mooier uitkomt.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.
Averechte tricotsteek: hg. nld. av., tg. nld. r. br.
Kantsteken: in hg. nld. r., in tg. nld. av. br.
Gaatjespatroon: aantal steken deelbaar door 2 + 1 + kant-s.
1e nld. (= hg. nld.): 1 s. r., * 1 o., 1 s. r., vanaf * steeds herh.,
kant-s. 2e nld. (= tg. nld.): kant-s., * 2 s. als bij het av. br. afh.,
daarbij de o. laten vallen. De 2 afgeh. s. weer terug op de linkernaald nemen, met de rechternaald tussen de „voetjes“ van
de 1e s. heen de 2e s. r. br., dan de 1e s. r. br., vanaf * steeds
herh., 1 s. r. Kant-s. in hg. nld. r., in tg. nld. av. br.

Schouderdoek
helft

Patroonvolgorde: * 8 nld. tr., 2 nld. gaatjespatroon, vanaf *
steeds herh., eindigen met 8 nld. tricotsteek.
Dubbele kant-s.: hg. nld.: aan het begin van de nld. de 1e s.
als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder
leiden en strak aantrekken, 1 s. r. br. Aan het einde van de nld.
de voorlaatste s. r. br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden. Tg. nld.: aan het
begin van de nld. de 1e s. av. br., de volg. s. als bij het av. br.
afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden en strak
aantrekken. Aan het einde van de nld. de voorlaatste s. als bij
het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden,
de laatste s. av. br.
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Proeflapje
Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van
12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje
van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij
een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte
en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en
naalden niet met de gegevens in de beschrijving
overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden
aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij
los en neem je dunnere breinaalden (½ tot heel nummer); als
je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere
breinaalden.
Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de
stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld.
Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de
gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.

Afkortingen
aan weersz. =
aan weerszijden
afb. = afbeelding
afh. = afhalen
afk. = afkanten
afw. = afwisselend
av. = averecht
av. tr. = averechte tricotsteek
br. = breien
cm = centimeter
db.st. = dubbel stokje
d.w.z. = dat wil zeggen

g = gram
gelijkm. verd. =
gelijkmatig verdeeld
hg. nld. = heengaande naald
h.st. = half stokje
hv. = halve vaste
herh. = herhalen
kant-s. = kantsteek
kl. = kleur
l. = losse
ll. = looplengte
m = meter

meerd. = meerderen
midd. = middelste
mind. = minderen
nld. = naald
nr. = nummer
o. = omslag
ø = diameter
opz. = opzetten
pg. = patroongedeelte
s. = steek
samenbr. = samenbreien
st. = stokje

t. = toer
tg. nld. = teruggaande naald
tr. = tricotsteek
v. = vaste
vlg. = volgens
volg. = volgende
Vanaf * herh. betekent: een
grotere stekengroep (pg.) zo
vaak herhalen als aangegeven
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