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Benodigd materiaal:
sjaal ca. 200 g wol Nuvola
muts ca. 50 g wol Nuvola

Benodigd gereedschap:
breinaald dikte 7,0-8,0,
schaar

Sjaal en muts in gerstekorrelpatroon

Instructies en foto‘s van de 
fi rma Max Gründl (c).
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Sjaal en muts in gerstekorrelpatroon
Het gerstekorrelpatroon ziet er optisch mooi uit en is ook ge-

schikt voor niet zo ervaren breiers!

SJAAL
Grootte:
ca. 170 cm x 22 cm

Verbruik:
ca. 200 g

Naalddikte:
7,0 – 8,0

Basispatroon:
Grote gerstekorrelpatroon:
1e R: 1 kantsteek, 1 steek recht, 1 steek averecht afwisselend breien, 1 kantsteek
2e R: 1 kantsteek, 1 steek recht, 1 steek averecht afwisselend breien, 1 kantsteek
3e R: 1 kantsteek, 1 steek averecht, 1 steek rechts afwisselend breien, 1 kantsteek
4e R: 1 kantsteek, 1 steek averecht, 1 steek rechts afwisselend breien, 1 kantsteek
1e tot en met 4e rij steeds herhalen

Instructies:
26 steken plus 2 kantsteken opzetten en in het basispatroon breien.
Bij ongeveer 170 cm lengte de steken afkanten.
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Sjaal en muts in gerstekorrelpatroon
MUTS
Verbruik: ca. 50 g

Naalddikte:
Naalden 7,0 – 8,0

Basispatroon:
Klein gerstekorrelpatroon: 1e ronde: 1 st recht, steek 
averecht afwisselend breien.
2e ronde: 1 steek averecht, 1 steek recht afwisselend breien.
1e en 2e ronde steeds herhalen.
Boordpatroon: 1 steek recht verdraaide steek.

Instructies:
60 steken verdeeld op 4 naalden (= 15 st per naald) opzetten, de ronde sluiten en 5 cm in boord-
patroon sluiten.
Verder werken met het basispatroon. Bij 14 cm totale hoogte, in tricotsteek verder breien (in 
ronden: alleen rechte steken), daarbij voor de minderingen in elke ronde de laatste beide steken 
van elke naald recht samen breien. Herhalen tot op elke naald nog maar 3 steken over zijn. De 
overige 12 steken met de werkdraad samentrekken.

Afkortingen:
st = steek/steken

R = ronde




