Patroon Geo-sjaaltje
Omdat je van sjaals nooit genoeg hebt en ik zelfs in de zomer niet zonder kan, maakte ik een patroon
van een dun sjaaltje gebreid in het garen ‘Epic’ van Yarn & Colors. Het draagt heerlijk en frist een basic
jurkje lekker op. Je kunt het sjaaltje zo lang of zo kort maken als je zelf wilt en uiteraard zijn de kleuren
ook geheel naar eigen smaak te kiezen. Met het gigantische kleurengamma van Yarn & Colors heb je
enorm veel keus en moet dat wel gaan lukken. Veel plezier met het maken en het dragen van je sjaaltje!
Dit patroon is ontworpen door Manon Zwerver, Petit-Petite. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van
de ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen van (delen van) het patroon is niet toegestaan.

Benodigdheden:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 bollen Yarn & Colors ‘Epic’ Old Pink
(kleurnummer 047)
2 bollen Yarn & Colors ‘Epic’ Riverside
(kleurnummer 071)
1 bol Yarn & Colors ‘Epic’ Mustard (kleurnummer
015)
1 bol Yarn & Colors ‘Epic’ Ecru (kleurnummer 003)
1 bol Yarn & Colors ‘Epic’ Clay (kleurnummer 005)
Breipennen 6 (voor losse breisters pen 5)
Stopnaald
Eventueel stekenmarkeerders

Aan de slag:
Zet 15 steken op met Old Pink en brei ongeveer 50 pennen of 30 cm in de tricotsteek in Old Pink.
Je gaat nu schuin een overgang naar de volgende kleur maken.
Brei, aan de goede kant van je werk, de eerste steek in Ecru (afbeelding 1), draai om gaten te voorkomen,
aan de achterkant van je werk de draden ecru en roze twee maal om elkaar heen (afbeelding 2 en 3) en
brei de overige steken in Old Pink (afbeelding 4).
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Brei nu aan de verkeerde kant van je werk. Aangekomen bij de voorlaatste steek in Old Pink (afbeelding
5), draai je de draden weer om elkaar (afbeelding 6) en brei je de voorlaatste steek in Ecru (afbeelding
7). De laatste steek brei je eveneens in Ecru. Je hebt nu twee steken in Ecru en de overige steken in Old
Pink (afbeelding 8).
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Brei steeds een steek meer in de nieuwe kleur. Doe dit zowel aan de goede, als aan
de verkeerde kant van je werk tot je volledig in Ecru breit. Vergeet de draden aan de
verkeerde kant van je werk niet om elkaar heen te draaien.
Brei ongeveer 50 pennen of 30 cm in Ecru.
Maak een overgang naar de volgende kleur, maar doe dit nu door te beginnen
met de kleurwissel bij de laatste steek van je werk.
Je breit de laatste steek aan de goede kant dus in de kleur Riverside. Je schuine
lijn zal hierdoor de andere kant op lopen. Vergeet de draden aan de verkeerde
kant van je werk niet om elkaar heen te draaien voor een mooie strakke
overgang. Ga zo door tot je volledig in Riverside breit.
Brei 24 pennen of ongeveer 15 cm in Riverside.
Maak aan de goede kant van je werk een overgang, met een rechte lijn dit keer, naar
de kleur Clay en brei 6 pennen of 3 cm.
Herhaal dit nog een keer met eerst een overgang naar de kleur Riverside , dan terug
naar Clay en wissel dan nog eens naar Riverside. Je creëert nu twee banen Clay.
Brei dan weer 24 pennen of 15 cm in Riverside en wissel dan van kleur naar Mustard.
Brei ongeveer 50 pennen of 30 cm in Mustard
Maak nu weer een schuine overgang, maar dit keer naar de kleur Ecru. Begin
met de eerste steek aan de goede kant van je werk in Ecru en maak de schuine
lijn zoals eerder boven beschreven.
Als je de overgang van Mustard naar Ecru hebt afgemaakt ga je direct weer een
schuine overgang maken, naar Old Pink dit keer. Zo krijg je een schuine baan Ecru
in je werk.
Brei ongeveer 50 pennen of 30 cm in Old Pink.
Wissel aan de goede kant van je werk en in een rechte lijn van kleur naar Mustard.
Brei ongeveer 20 pennen of 10 cm in Mustard en wissel aan de goede kant van je werk en in een rechte
lijn van kleur naar Clay.
Brei ongeveer 50 pennen of 30 cm in Clay.
Maak nu weer een schuine overgang naar de kleur Riverside. Begin met de eerste steek aan de goede
kant van je werk in Riverside en maak de schuine lijn zoals eerder hierboven beschreven.
Brei ongeveer 50 pennen of 30 cm in Riverside.
Eindig met twee rechte banen. Maak eerst de overgang aan de goede kant naar Ecru en brei 10 pennen
of 5 cm en maak de laatste overgang naar Mustard. Ook hier brei je 10 pennen of 5 cm.
Kant je werk losjes af. De ene kant van je sjaaltje is nu af! Als het goed is zien de overgangen er zo uit:
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Nu ga je de andere kant van je Geo-sjaaltje breien. Je breit precies hetzelfde patroon, maar doet dit in
spiegelbeeld. De schuine lijnen maak je dus de andere kant op! Zo:

Het is van belang om je rijen heel goed te tellen en te zorgen dat je precies evenveel pennen in één
kleur breit. Gebruik hiervoor eventueel stekenmarkeerders. Zo zorg je dat straks de kleurovergangen
goed op elkaar aansluiten als je de twee zijden aan elkaar naait.
Als je twee delen af zijn kun je (na het eventueel blocken van je werk) de losse sjaaltjes aan elkaar
gaan naaien. Ik werkte geen draden weg aan de binnenkant van mijn sjaaltje (je ziet er immers toch
niets van), maar dat mag natuurlijk wel.

Het aan elkaar naaien doe je met behulp van de matrassteek. Deze is onzichtbaar aan de buitenkant.
Op YouTube staan mooie instructiefilmpjes over deze steek, maar ik doe een poging om het je uit te
leggen met behulp van foto’s.
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Rijg je stopnaald aan het uiteinde van de overgebleven bol Clay. Knip geen draad af, maar laat de hele
bol eraan zitten. Rijg de draad nu aan de goede kant van het werk door de liggende lus die je ziet als je
het werk een beetje opentrekt (afbeelding 1). Doe dit aan de andere kant ook (afbeelding 2). Werk van
rechts naar links (afbeelding 3) en trek de draad steeds een beetje aan (afbeelding 4). Je zult zien dat de
beide delen van de sjaal netjes naar elkaar toe getrokken worden en dat je niets meer ziet van de draad
Clay .
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Let er bij het naaien op dat de kleurovergangen strak tegen elkaar aan komen te zitten. Als het goed is
ziet het er dan zo uit:

Wanneer je klaar bent met het aan elkaar naaien van de ene kant van je sjaaltje, naai je de andere
zijde van je sjaaltje aan elkaar.
Knip de draad Clay af, maar zorg dat je genoeg overhoudt om straks de korte zijde dicht te naaien.
Naai de boven en onderkant van je sjaaltje dicht, werk de draadjes weg et voilà!
Heel veel plezier van je Geo-sjaaltje!
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