
Size > Maat : 1 maat 
 
Measurements > Afmetingen na nat blokken (opspannen) 48 cm x 203 cm 
 
Yarn amount > Garen hoeveelheid: 
Malabrigo Arroyo 4 strengen 
2 maal kleur A 
1 maal kleur B 
1 maal kleur C 
 
Sample colour > Voorbeeld kleur : Color A: Rumbo #162 | Color B: Prussia Blue 
#046 | Color C: Borrjas #058 
 
Needles > Naalden: rondbreinaald 4.5 mm x 80 cm   
(ik adviseer 4 mm vanwege het krappe berekende garen) 
 
Notions > andere materialen:  
5 (steek)markeerders  
stopnaald 
 
Gauge > Stekenverhouding Deze is heel belangrijk voor je garen verbruik! 
10 x 10 cm = 22 steken x 31 toeren in tricotsteek (=Stockinette stitch), niet geblokt! 
 
AFKORTINGEN: 
 
EN: BO > Bind Off 
NL: KA > Kant af 
 
EN: CO > Cast on 
NL: OPZ > Opzetten 
 
EN: K > Knit 
NL: R > Recht breien 
 
EN: P > Purl 
NL: A > Averecht breien 
 
EN: pm > Place marker 
NL: pm > Plaats markeerder 
 
EN: rm > Replace marker 
NL: hm > Herplaats markeerder 
 
EN: yo > yarn over 
NL: o > omslag  
 
EN: sm > Slip marker 
NL: sm > schuif markeerder 



 
EN: st/s > Stitch / stitches 
NL: st    > steek / steken 
 
EN: RS > Right side 
NL: GK > Goede kant 
 
EN: WS > wrong side 
NL: VK > verkeerde kant 
 
EN: S2KP > Slip 2 stitches as if to knit 2 together, remove the marker, k1       
pass 2 slipped stitches over K1, replace the stitch marker 
 
NL: NDM (Neutrale dubbele mindering) > 2 steken tegelijkertijd afhalen alsof je recht 
breit,brei 1 recht en haal de afgehaalde steken over de gebreide steek 
  
 
GLOSERY > BELANGRIJKE ALGEMENE OPMERKINGEN 
2yo > 2o 
Bij de dubbel omslag brei je altijd maar 1 steek, de rest van de omslag laat je vallen 
(Ik heb een enkele omslag gebruikt, vond ik groot genoeg) 
 
S2KP > NDM 
(Neutrale dubbele mindering) > 2 steken tegelijkertijd afhalen alsof je recht breit, 
HAAL DE STEEKMARKEERDER WEG, brei 1 recht en haal de afgehaalde steken 
over de gebreide steek, HERPLAATS DE STEEKMARKEERDER 
 
TECHNIQUES - Technieken 
Als je strepen aan het breien bent hoef je de kleur die je niet gebruikt af te knippen 
maar kun je aan de zijkant meenemen dat doe je als volgt:   
Aan het begin van de GK toer, brei de eerste steek recht met de kleur waar je de 
toer mee gaat breien, pak dan de kleur die je niet breit en haal die over de andere 
draad heen en brei vervolgende met de goede kleur de volgde steek recht. brei 
verder gewoon volgens het patroon door. 
 
WRAP INSTRUCTIONS > SJAAL Brei-instructies 
 


