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"Prunus" cowl 
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Prunus col sjaal is naadloos, van beneden naar boven gebreid. 

Rechtse steken zijn simpel maar hoeven niet saai te zijn, ze  kunnen ook de eigenschappen, structuur en zachtheid 

van het garen beter tot zijn recht laten komen. 

Je kan 2 contrasterende kleuren gebruiken of juist 1 mooie kleur, voor dit onmisbaar unisex accessoire voor de 

winter 

 
1 MAAT 

52 cm rond / 20 cm lang 

BENODIGDHEDEN 

- Garen : Amore WS super soft Cashmere 160 van Borgo de’ Pazzi (45% wol, 25% viscose, 20% polyamide, 

10% Cashmere – 160m / 50gr) 

Kleur A (col.46) : 70m 

Kleur B (col.40) : 70m 

- Rondbreinaalden 40 cm (16”) – 4mm / US 6 en 4,50mm / US 7 

- Stekenmarkeerder, kabelnaald, maasnaald 

 

STEKENPROEF 

20 steken x 25 toeren = 10 x 10 cm (met naald 4,5mm / US 7) 

 

GEBRUIKTE STEKEN  

st(n) : steek – steken 

rnd : rond 

r : rechts 

av : averechts 

1 AV afh DA : 1 steek averechts afhalen draad langs achter 

SM : stekenmarkeerder 

BR : begin van de ronde 

*…* : herhaal van * tot * 

 

INSTRUCTIES 

Deze col sjaal word in het rond gebreid van beneden naar boven. 

Zet met kleur A en naald 4mm, 112 steken op. 

Als je een smallere of grotere col wil maken kan je meer of minder steken opzetten in een veelvoud van 4. 

 

Plaats een stekenmarkeerder en sluit de ronde, let goed op dat je de draad niet twist. 

 

Rnd 1 – 8 : *2r, 2av* herhaal tot einde van de toer 

 

Ga over op naald 4,5mm 
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Rnd 9 – 12: r tot einde van de toer 

Rnd 13: *1r, 1AV afh DA, 2r* herhaal tot einde van de toer 

Rnd 14: *1r, zet de afgehaalde steek van de vorige toer op een kabelnaald aan de voorkant van het  werk, 2r, brei 

de st die op de kabelnaald staat* herhaal tot het einde van de toer 

Rnd 15 – 16: r tot einde van de toer 

Rnd 17: *3r, 1AV afh DA* tot einde van de toer 

Rnd 18: 3r, *zet de afgehaalde st van de vorige toer op een kabelnaald aan de voorkant van het werk, 1r* herhaal 

tot de laatste overgehaalde st van de vorige toer en zet deze op een kabelnaald aan de voorkant van 

werk 

Rnd 19: 2r, brei de steek op de kabelnaald r, brei de rest van de toer r 

Rnd 20: r tot einde van de toer 

 

Kleur B 

Rnd 21: *2r, 1AV afh DA, 1r* tot einde van de toer 

Rnd 22: 2r, zet de afgehaalde st van de vorige toer op een kabelnaald aan de voorkant van het  werk, 2r, brei de 

afgehaalde st van de kabelnaald , 1r* herhaal tot de laatste 2 stn, zet de afgehaalde st van de vorige 

toer op een kabelnaald aan de voorkant van het werk, 1r 

Rnd 23: 1r, brei de afgehaalde st van de kabelnaald r, herhaal r tot het einde van de toer 

Rnd 24: r tot het einde van de toer 

 

Kleur A 

Rnd 25: *1r, 1AV afh DA, 2r* herhaal tot einde van de toer  

Rnd 26: *1r, zet de afgehaalde st van de vorige toer op een kabelnaald aan de voorkant van het werk, 2r, brei de 

afgehaalde st van de kabelnaald* herhaal tot het einde van de toer 

Rnd 27 – 28: r tot einde van de toer 

Rnd 29: *3r, 1AV afh DA* tot einde van de toer 

Rnd 30: 3r, *zet de afgehaalde st van de vorig toer op een kabelnaald aan de voorkant van het werk, 2r, brei de 

afgehaalde  st van de kabelnaald, 1r* herhaal tot de laatste afgehaalde st, zet de afgehaalde st op 

een kabelnaald aan de voorkant van het werk 

Rnd 31: 2r, brei de afgehaalde st van de kabelnaald r, brei r tot het einde van de toer 

Rnd 32: r tot het einde van de toer 

 

Kleur B 

Rnd 33: *2r, 1AV afh DA, 1r* herhaal tot einde van de toer  

Rnd 34: 2r, * zet de afgehaalde st van de vorige toer op een kabelnaald aan de voorkant van het werk, 2r, brei de 

afgehaalde st van de kabelnaald, 1r* herhaal tot de laatste 2 stn, zet de afgehaalde st van de vorige 

toer op een kabelnaald aan de voorkant van het werk, 1r 

Rnd 35: r1, brei de afgehaalde st van de kabelnaald r, brei r tot het einde van de toer 

Rnd 36:  r tot het einde van de toer 

Rnd 37: *1r, 1AV afh DA, 2r* herhaal tot einde van de toer 

Rnd 38: *1r, zet de afgehaalde st van de vorige toer op een kabelnaald aan de voorkant van het werk, 2r, brei de 

afgehaalde st van de kabelnaald* herhaal tot het einde van de toer 

Rnd 39 – 40: r tot het einde van de toer 
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Kleur A 

Rnd 41: *3r, 1AV afh DA* herhaal tot einde van de toer 

Rnd 42: 3r, * zet de afgehaalde st van de vorige toer op een kabelnaald aan de voorkant van het werk, 2r, brei de 

afgehaalde st van de kabelnaald, 1r* herhaal tot aan de laatste afgehaalde st, zet de afgehaalde st 

van de vorige toer op een kabelnaald aan de voorkant van het werk 

Rnd 43: 2r, brei de afgehaalde st van de kabelnaald, brei r tot het einde van de toer 

Rnd 44: r tot het einde van de toer 

 

Kleur B 

Rnd 45: * 2r, 1AV afh DA, 1r* herhaal tot het einde van de toer 

Rnd 46: 2r, *zet de afgehaalde st van de vorige toer op een kabelnaald aan de voorkant van het werk, 2r, brei de 

afgehaalde st van de kabelnaald, 1r* brei tot de laatste 2 stn, zet de afgehaalde st van de vorige toer 

op een kabelnaald aan de voorkant van het werk, 1r 

Rnd 47: 1r, brei de afgehaalde st van de kabelnaald r, brei r tot het einde van de toer 

Rnd 48: r tot het einde van de toer 

Rnd 49: *1r, 1AV afh DA, 2r* herhaal tot het einde van de toer 

Rnd 50: *1r, zet de afgehaalde st van de vorige toer op een kabelnaald aan de voorkant van het werk, 2r, brei de 

afhaalde st van de kabelnaald r* herhaal tot het einde van de toer 

Rnd 51 – 52: r tot het einde van de toer 

Rnd 53: *3r, 1AV afh DA* herhaal tot het einde van de toer 

Rnd 54: 3r, *zet de afgehaalde st van de vorige toer op een kabelnaald aan de voorkant van het werk, 2r, brei de 

afgehaalde st van de kabelnaald, 1r* brei tot de laatste afgehaalde st, zet de afgehaalde st van de 

vorige toer op een kabelnaald aan de voorkant van het werk 

Rnd 55: 2r, brei de afgehaalde st van de kabelnaald, brei tot het einde van de toer 

Rnd 56: r tot het einde van de toer 

 

Ga over op naald 4mm 

 

Rnd 57 – 63: 1AV, *2r, 2av* herhaal tot de laatste 3 stn, 2r, 1av 

Rnd 64: zet af volgens het patroon 

 

Weef alle draadjes in, voor een mooiere col, was en block!! 
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OVER MEZELF 

De breiwerken die ik ontwerp zijn voor een moderne, casual en tijdloze look; 

Ik geef zelf de voorkeur aan neutrale en subtiele kleuren maar soms maak ik al eens een sprong naar 

de heldere kleuren. Ik woon in een klein stadje maar hou ook van de grote steden. 

Ik hou van mensen die vriendelijk zijn en van Hummus. 

 
 

Je kan mij vinden op Raverly en  LoveCrafts als ninalou en op  Facebook Ninalou handmade with care  
 

ninalou.handmade 

 
email: ninalou.handmade@gmail.com 
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