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Deze shawl wordt zo gebreid dat er geen voor- of achterzijde te zien is in het eindresultaat. De 
breedte van de shawl is eenvoudig te beinvloeden door groepen van 12 steken meer of minder op te 
zetten en te breien.
Hieronder volgt het algemene patroon en een aantekening van het gebruik/verbruik van een aantal 
garens van Colorways. 

Patroon:
Zet X steken op 12 steken per herhaling van het kabelpatroon + 4 steken voor de rand
Toer 1 t/m 4:  2R/2AV ribpatroon
Toer 5:         *2R, 2 AV, K2/2V*   herhaal tot de laatste 4 steken. Brei deze 2R, 2 AV
Toer 6:           2R/2AV ribpatroon

K2/2V: zet 4 steken op de kabelnaald aan de voorkant van het breiwerk.
             Brei 2R, 2 AV
             brei nu 2R, 2AV van de kabelnaald
             
Herhaal dit patroon van 6 toeren tot de shawl de gewenste lengte heeft, eindig met toer 4, afkanten 
in 2R/2AV ribpatroon.

Het aantal groepen van 12 steken bepaald de breedte van de shawl; vergeet niet de 4 steken voor de 
rand. Bijvoorbeeld: Zet 52 steken op ( 4 x 12 + 4) voor 4 kabels in de shawl.

Benodigdheden:
Naalden in de juiste maat voor het garen
Kabelnaald medium
Stekenmarkeerder om bij te houden welke toer je bezig bent
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Kilcarra Aran Tweed
Gebreid op 52 steken (4 x 12 + 4) als herendas
Naalden 4.5 mm 
5 strengen (50g = 80 m) gebreid (Soft Donegal 4 strengen (50g = 95 m))
Das: 
lengte 1m40
breedte 17 cm

NB: na afw erken 2 keer wassen om de olie te verwijderen en het garen te laten opbloeien. Zie de 
website www.colorways.nl voor meer informatie

Katoen Cashmere
Gebreid op 26 steken (2 x 12 + 4) als 
kinderdas
Naalden 3.5 mm 
1 streng (50g = 160 m) gebreid
Das: 
lengte 1m20
breedte 6 cm

Yak
Gebreid op 40 steken (3 x 12 + 4) als damesshawl
Naalden 3.5 mm 
1 streng (50g = 175 m) gebreid 
Das: 
lengte 90 cm
breedte 9 cm

Alternatief: 4 kabels en 2 strengen breien. Dat 
geeft een shawl van zo'n 1m60 x 11 cm. 
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