Wat heb ik nodig?
Basissok 4-draads, 100 gram/420 meter (of vergelijkbaar), 2 strengen in contrasterende kleuren.
Rondbreinaald 3 mm, 4 mm en 5 mm, 100 cm lang.
Maasnaald

Afkortingen
R: brei recht
AV: brei averecht
M: maak een extra steek (neem het lusje op tussen de gebreide steek en de volgende steek en brei
deze recht)
MR: maak een steek rechts (zie illustratie op pagina 3)
ML: maak een steek links (zie illustratie op pagina 3)
BVA: brei voor en achter in de steek
AFH: steek afhalen en op de rechter naald plaatsen zonder te breien
2 SBR: 2 steken samen breien
2 SBR achterin: 2 steken samen breien door achter in de steken te steken, zoals bij het gedraaid
breien van een steek
OMSL: maak een omslag
PM: plaats steekmarkeerder

Over Kaelani
Het patroon is gebreid in recht, averecht en deels in een eenvoudig kantpatroon. De sjaal wordt
e
gebreid met 3 kantsteken langs beide zijden. De eerste steek van de toer (1 van de 3 kantsteken)
wordt altijd afgehaald met de draad aan de voorzijde van het breiwerk. Zet deze steek op de
rechternaald, breng de draad weer naar achteren en brei de toer zoals omschreven. De laatste steek
van de toer wordt altijd verdraaid recht gebreid, dit is dus de laatste steek van de 3 kantsteken aan het
eind van de toer. Dit geldt voor de gehele sjaal en zal niet worden herhaald in de omschrijving, de
kantsteken worden daar omschreven als 3 R.
U bepaalt zelf welke kleur de hoofdkleur is (tevens de kleur waar mee gestart wordt en de halve
cirkel, grijs in het voorbeeld, mee gebreid wordt) en wat de contrastkleur is (de kleur waarmee ook de
laatste kant rand wordt gebreid).

Instructies
e

Zet 3 steken op met de hoofdkleur en met rondbreinaald 3 mm. Brei 6 toeren recht, draai na de 7
toer het werk een kwart slag en neem langs de zijkant 3 steken op, draai het werk nogmaals een kwart
e
slag en neem langs de opzetrand ook 3 steken op. Je hebt nu 9 steken op de naald staan. De 8 toer
breit u als volgt: 3 R (kantsteken), 3AV, 3 R (kantsteken)
De opzet is nu klaar en u kunt nu verder met het basisdeel van de sjaal.

Deel1, basis:
Toer 1: 3R, 1M, 1BVA, 1M, 1R, 1M, 1BVA, 1M, 3R (15 steken)
Toer 2, 4, 6: 3R, 9AV, 3R
Toer 3, 5: 15R
Toer 7: 3R, (1M, 1R) 9 keer, 1M, 3R (25 steken)
Toer 8, 10, 12, 14: 3R, AV tot 3 steken voor het einde, 3R
Toer 9, 11, 13: 25R
Toer 15: 3R, (1M, 1R) 19 keer, 1M, 3R (45 steken)
Toer 16-26 even toeren: 3R, AV tot 3 steken voor het einde, 3R
Toer 17-25 oneven toeren: 45R
Toer 27: 3R, (1M,1R) 39 keer, 1M, 3R (85 steken)
Toer 28-50 even toeren: 3R, AV tot 3 steken voor het einde, 3R
Toer 29-49 oneven toeren: 85R
Toer 51: 3R, (1M, 1R) 79 keer, 1M, 3R (165 steken)

Toer 52-76 even toeren: 3R, AV tot 3 steken voor het einde, 3R
Toer 53-75 oneven toeren: 165R

Deel 2, gestreepte deel:
Het gestreepte deel wordt afwisselend gebreid in de hoofdkleur en de contrastkleur, telkens 2 toeren.
We gaan nu verder met de contrastkleur (oranje in het voorbeeld).
Toer 1: 19R, (1AFH, 20R) 6 keer, 1AFH, 19R
Toer 2: 3R, 16AV, (1AFH, 20AV) 6 keer, 1 AFH, 16AV, 3R
Toer 3: wissel weer van kleur en brei alle steken recht
Toer 4: 3R, AV tot 3 steken voor het einde van de toer, 3R
Toer 5: 3R,MR,16R, (ML, 1AFH, MR 20R) 6 keer, ML, 1 AFH, MR, 16R, ML, 3R
Toer 6: 3R, 18AV, (1AFH, 22AV) 6 keer, 1AFH, 18 AV, 3 R
Toer 7: wissel van kleur en brei alle steken recht
Toer 8: 3R, AV tot 3 steken voor het einde van de toer, 3R
Herhaal toer 5 t/m 8 nog 12 keer waarbij het aantal steken van toer 5 en 6 telkens met 2 steken extra
tussen de af te halen steken zullen worden opgehoogd. U meerdert dus telkens 16 steken in elke
herhaling van toer 5. Om op het juiste aantal steken uit te komen voor het kantpatroon van het laatste
deel is het nodig om in de laatste herhaling van toer 8 nog 3 steken te meerderen. U heeft nu 376
steken op de naalden staan.
ML – maak een steek links:

Nadat u de laatste steek voor de af te halen steek heeft gebreid, maakt u een extra steek door de
steek onder de laatste steek op te pakken zoals in het voorbeeld en deze te breien.
MR – maak een steek rechts:

Voordat u de eerste steek gaat breien na de af te halen steek, maakt u een extra steek door de steek
onder de eerste steek op te pakken zoals in het voorbeeld en deze te breien.

Deel 3, kantpatroon hoofdkleur:
Dit deel wordt in de hoofdkleur gebreid (grijs in het voorbeeld) en vanaf hier wordt de rest van de sjaal
gebreid op rondbreinaald 4mm.
Toer 1: 3R, (2SBR, OMSL) tot 3 steken voor het einde van de toer, 3R

Toer 2: 3R, OMSL, AV tot 3 steken voor het einde van de toer, OMSL, 3R
Herhaal toer 1 en 2 nog 4 maal. U heeft dan in totaal 10 steken gemeerderd en het totaal aantal
steken is nu 386.

Deel 4, kantpatroon contrastkleur:
We wisselen weer van kleur en gaan nu verder met de contrastkleur (oranje in het voorbeeld) en we
volgen hierbij het bijgevoegde telpatroon. Ook in dit deel breien we nog steeds de 3 kantsteken zoals
eerder besproken, deze zijn in het telpatroon opgenomen.
Op het telpatroon ziet u enkel de oneven toeren (de goede zijde). De oneven toeren breit u als volgt:
3R, AV tot 3 steken voor het einde van de toer, 3R.
Brei toer 1 t/m 30 zoals aangegeven waarbij u in toer 1 start 63 herhalingen van het gemarkeerde
deel. De extra toeren (31 t/m 38) zijn in het voorbeeld niet gebreid i.v.m. het aantal benodigde meters,
echter bij sommige testbreisters bleek het mogelijk deze toeren te breien omdat ze iets strakker
breiden en daardoor iets zuiniger waren in het gebruik. Overweegt u ook deze toeren te breien, weeg
dan zorgvuldig uw wol.
Na toer 30 gaat u de sjaal afkanten. Gebruik hiervoor een dikkere naald om te voorkomen dat de
afkanttoer te strak wordt en u de sjaal niet mooi kunt opspannen. Afkanten doet u als volgt: 2 SBR
achterin, steek terugzetten op de linker naald, 2 SBR achterin, steek terugzetten op de linker naald,
…….herhaal dit tot alle steken zijn afgekant.
Block de sjaal in de vorm als op onderstaande foto en hecht pas daarna de draden af.

Het patroon is zorgvuldig getest en beschreven. Mocht u echter toch een fout of onduidelijkheid
ontdekken, dan verzoek ik u vriendelijk dit per mail te melden aan info@wolmetverve.nl. Ik zal dan,
waar nodig, de aanpassingen verwerken in het patroon.
Veel plezier en succes bij het breien van Kaelani!
Sylvia Roozeboom

Dit patroon is alleen voor eigen gebruik en mag op geen enkele commercieel gebruikt worden anders dan door Wol met Verve.
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