
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

‘Two sides to the story’ shawl 
door 

Christina Hadderingh  
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Materiaal  

3.5 mm lange rondbreinaalden  

Wolnaald  

Schaartje   

1 streng lichte kleur sokkengewicht garen, ongeveer 88g/387m = HK garen  

( Ik gebruikte Indie Sock in kleur ‘Jasmine’ van de Indie Yarn Store, 100g/440m per streng) 

1 streng contrast/donkerdere kleur sokkengewicht garen, ongeveer 72g/317m = CK garen 

( Ik gebruikte Indie Sock in kleur ‘Big Trev’ van de Indie Yarn Store, 100g/440m per streng) 

Afkortingen  

R  recht  
r   rij  
Samenbr AK brei twee steken samen door de achterkant van de steken  
Meerd  meerder een steek dmv door de voor en achterkant van de steek te breien 
Omsl  Sla om  
Samenbr VK brei twee steken samen door de voorkant van de steken 
HK  hoofdkleur garen  
CK  Contrastkleur garen 
VK  voorkant kant van je werk  
AK  achterkant van je werk   
 

Gebruikte steken  

Ribbelsteek (brei beide kanten van het werk alleen recht) 

Meerderingen (Meerd En Omsl) 

Minderingen (Samenbr AK en Samenbr VK) 

Opmerkingen 

Voor deze shawl wordt de intarsia techniek gebruikt om kleuren te wisselen in een rij. Als je deze 

techniek nog niet kent, raad ik deze video aan van VeryPink knits (in het Engels): 

https://www.youtube.com/watch?v=PtJdamqXlAU 

Voor je begint met dit patroon is het raadzaam om te kijken naar de tabel op de laatste pagina om te 

zien waar in de shawl het CK garen en HK garen wordt gebruikt.  

Deze shawl heeft twee delen;  

‘een kant van het verhaal’, deze heeft golven, strepen en een mooie gouden rand. En ‘de andere kant 

van het verhaal’, deze heeft punten, een aantal rijen met omslagen en wordt alleen met CK garen 

gebreid. Deze namen worden gebruikt in dit patroon als ‘patroon herhalingen’.   

https://www.youtube.com/watch?v=PtJdamqXlAU
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‘Een kant van het verhaal’ patroon herhaling  

Begin met CK garen (in mijn geval geel); 

Zet 15 steken op  

r2 (VK)  alle steken R breien  

[Patroon herhaling] 
r3 (GK)  4 R, meerd, brei R tot 2 steken voor het eind, omsl, 2 R 
r4   alle steken R breien  
 
r5-22  herhaal r 3 en 4 nog 9 keer 
 
r23  brei R tot 2 steken voor het eind, omsl, 2 R  
r24   alle steken R breien   
 
r25-32   herhaal r 23 en 24 nog 4 keer 
  
r33  4 R, samenbr AK, brei R tot 2 steken voor eind, omsl, 2 R  
r34   alle steken R breien k across  
 
r35-52   herhaal r 33 en 34 nog 9 keer  
 
r53/54   alle steken R breien  
 

Herhaal dit patroon nog 3 keer  

Doe de volgende 3 patroon herhalingen hetzelfde als de vorige 4, behalve dat de omslag die je maakt 

aan het einde vak elke GK rij, elke andere GK rij wordt.  

Dit betekend: r3 van de nieuwe patroon herhaling doe je geen omslag, r5 doe je wel een omslag, r7 

doe je geen omslag etc.  

Van de laatste patroon herhaling (patroon herhaling 7) brei je de laatste 2 rijen niet (r 53/54). Knip 

HK garen af.  
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‘De andere kant van het verhaal’ patroon herhaling  

We gaan nu punten maken. Elke complete patroonherhaling creëert 3 punten.  

Werk alleen met CK garen;  

[Patroon herhaling] 

r1  2 R, Samenbr AK, brei R tot 2 steken voor eind, omsl, 2 R  

r2   alle steken R breien 

r3   2 R, Samenbr AK, brei R tot eind  

r4   alle steken R breien  

r5/6  herhaal rij 1/2  

r7/8  herhaal rij 3/4   

r9/10  herhaal rij 1/2  

r11  Kant de eerste 10 steken af, brei R tot eind  

r 12  alle steken R breien  

Herhaal rij 1-12 nog 1 keer   

Elke derde herhaling/punt is er een speciale omslagrij in rij 9;  

[derde herhaling/punt]  

r1  2 R, Samenbr AK, brei R tot 2 steken voor eind, omsl, 2 R  

r2   alle steken R breien 

r3   2 R, Samenbr AK, brei R tot eind  

r4   alle steken R breien  

r5/6  herhaal rij 1/2  

r7/8  herhaal rij 3/4  

r 9   2 R, Samenbr. AK, *omsl, Samenbr VK* herhaal tussen * tot 2 st v. eind, omsl, 2 R   

r 10  alle steken R breien  

r11  Kant de eerste 10 steken af, brei R tot eind  

r 12  alle steken R breien  

[einde patroon herhaling]  

Herhaal dit patroon tot alle steken zijn afgekant, ‘block’ de shawl tot een mooie maat en geniet!   
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Kleurenwissel tabel  

Patroon 
herhaling 
nr. → 

1 (eerste 
opzet v. 
steken) 

2, 3 en 4 5 6 7 

Rij nr. ↓ Color↓ “ “  “ “  “ “ “ “ 

1/2 CK  - - - - 

3/4 CK   CK CK CK CK 

5/6 CK      

7/8     CK 

9/10      

11/12    CK CK 

13/14      

15/16   CK  CK 

17/18      

19/20    CK CK 

21/22      

23/24     CK 

25/26      

27/28   CK CK CK 

29/30      

31/32     CK 

33/34      

35/36    CK CK 

37/38      

39/40   CK  CK 

41/42      

43/44    CK CK 

45/46      

47/48     CK 

49/50      

51/52 CK  CK CK CK CK 

53/54 CK  CK CK CK CK 

 

Elke lege ruimte in deze tabel betekend het volgende;  

GK rij: Werk de eerste 4 steken in CK garen, wissel van kleur met de intarsia techniek, en werk tot het 

einde van de rij met HK garen. 

VK rij: blijf werken met HK garen tot de laatste 4 steken van de rij, wissel van kleur met de intarsia 

techniek, en werk de laatste 4 steken met CK garen.  

Na patroon herhaling 7 knip je het HK garen af en  brei je de rest van de shawl alleen met CK garen. 

 

 


