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35 Diamonds
van pag. 100
Maat ca. 92 x 184 cm
Uitleg van patronen en technieken op
pag. A2 en A3.
Materiaal: “Machu Picchu Lacegarn“
(Monica-Design-Yarns, 100% royal baby alpaca, ca. 375 m/50 g): ca. 100 g
lichtgrijs kl. 801, breinld. (addi) nr. 5,
rondbreinld. (addi) nr. 5, 80 cm lang,
haaknld. (addi) nr. 4.
Ajourpatroon: volgens breischema A,
B, C en D, alg. uitleg (zie pag. A2) br. De
dubbele pijl e geeft het midden aan = 1
s. recht gedraaid. Breischema A: de eerste 6 nld. van de stola. Breischema B en
C: het rechterdeel van de stola, het 2e
deel vanaf de dubbele pijl in spiegelbeeld br. Breischema D: sierrandje. Bij
breischema A, B en D de getekende
nld. 1x br. Bij breischema C en D het pg.
tussen de pijlen volgens de beschrijving
herh. Bij breischema C de 41e-70e nld.
2x br., dan de 41e-44e nld. 1x br.
Proeflapje: 15 s. en 20 nld. ajourpatroon = ca. 10 x 10 cm.
Opgelet: de stola wordt vanaf middenachter van boven naar onderen gebreid. De kants. volgens de 1e methode
(zie pag. A3) br.
Uitvoering: 4 s. opzetten en ajourpatroon volgens breischema A br. Dan
volgens breischema B verder br., daarbij
na de middelste s. (= dubbele pijl) het
patroon in spiegelbeeld br. Na de 39e
nld. staan er 101 s. op de nld. Als er
meer steken zijn met de rondbreinld.
verder br. Daarna volgens breischema C
br., daarbij na de middelste s. (= dubbele pijl) het patroon in spiegelbeeld br.
en het pg. tussen de pijlen 2x uitvoeren.
Het pg. bij de 1e herhaling 4x en bij de
2e herhaling 6x br., daarbij in de 103e
nld. (= 44 nld.) van het breischema, de
laatste resp. eerste o. vóór en na de
middelste s. niet meer uitvoeren, bij de
middelste steek 1 steek recht gedraaid
en 1 steek recht breien. Na de 103e nld.
staan er 272 s. op de nld. Het sierrandje volgens breischema D br., het pg. tussen de pijlen 14x br. Na de 129e nld.
staan er 384 s. op de nld. In de volgende heeng. nld. de s. afhaken, daarbij
tussen de vs. ls. haken (getal tussen de
boogjes).
Afwerking: alg. informatie op pag.
A3.

