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OsterSpecial
Model 9

OsterSpecial
STOLA • CASHSILK & PRIMAVERA
Afmeting: 125 x 160 cm
Materiaal: Lana Grossa Cashsilk, (15% zijde, 15% kasjmier, 30%
bamboe, 40% polyamide, ca. 75 m / 50 g), 350 g ecru (kl 8), Lana
Grossa Primavera (100% katoen, ca. 170 m / 100 g) 100 g grijsblauw-viooltjesblauw-steengrijs (kl 103), mint-turkoois-petrol-steengrijs-blauw (kl 113) en grijsbruin-jeans-betongrijs-ecru (kl 112). Tip:
van de laatste bolletjes wordt slechts ca. 20 g opgemaakt, zodat er
nog voldoende garen overblijft om er een muts van te breien.
Bijvoorbeeld model nr. 26. Breinld 7 mm.

Model 9

Instructies: met Cashsilk 153 s opzetten en in een terugg nld beginnen, eindig met 1 s recht, afw 1 s recht en 1 s av afw br. Vanaf de
volgende nld de s als volgt indelen en in elke heeng nld als volgt br:
1e nld: (heeng nld): kants, 1 s recht, 2 s overgehaald samenbr (1 s
afhalen, 1 s recht br, dan de afgehaalde s over de gebreide s halen),
alle volg s in tricotsteek, kants. 2e nld: (terugg nld): kants, alle s av,
kants. Na 4 nld met Primavera in streeppatroon over steeds 4 nld
br, tot er nog 5 s op de nld liggen. De draden van de verschillende
kleuren bij de rechterrand meenemen. De stola eindigt met 4 nld met
Cashsilk, er zijn nog 5 s over. De draad afknippen, door de laatste 5
s heen halen.
Afwerking: alle draden instoppen.

Basispatroon: tricotsteek: in heeng nld alle s recht br, in terugg nld
alle s av br.
Kantsteken: knoopjesrand: in heeng en terugg nld de eerste en
laatste s van elke nld recht br.
Proeflapje: met Primavera tricotsteek met nld 7 mm = 14 s en 21 nld
= 10 x 10 cm. Het proeflapje met Cashsilk valt iets groter uit.
Streeppatroon: afw 4 nld Cashsilk met ecru, 4 nld Primavera (eerst
kl 103 helemaal opbreien, dan kl 113 helemaal opbreien, tot slot met
kl 112 breien).
Stola: vanaf de lange rand naar de punt toe breien. Bij de rechterrand
steken minderen tot er nog een kleine punt over is.

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
afh = afhalen; afk = afkanten; afw = afwisselend; av = averecht; br = breien; ca. = circa; dbst = dubbel stokje; heeng = heengaande; hst
= half stokje; hvs = halve vaste; herh = herhalen; hulpnld = hulpnaald; kants = kantsteek; kl = kleur; ls = losse; nld = naald; o = omslag;
pg = patroongedeelte; rest = resterende; samenbr = samenbreien; s = steek; st = stokje; t = toer; terugg = teruggaande; volg = volgende;
vs = vaste; weersz = weerszijden.
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