Ronde sjaal met zwierige diagonale ribbels.
Omtrek: ca. 72 cm.
Lengte: ca.61 cm.

Patroon:
Veelvoud van 6 steken, rondgebreid.
Toer 1 en 2: [recht 3, averecht 3 ] hele naald door.
Toer 3 en 4: averecht 1, [Recht 3, averecht 3 ] tot op 5
steken, Recht 3, averecht 2.
Toer 5 en 6: averecht 2, [Recht 3, averecht 3 ] tot op 4
steken, Recht 3, averecht 1.
Toer 7 en 8: [averecht 3, Recht 3 ] hele naald door.
Toer 9 en 10: recht 1, [averecht 3, Recht 3 ] tot op 5 steken, averecht 3, recht 2.
Toer 11 en 12: recht 2, [averecht 3, Recht 3 ] tot op 4 steken, averecht 3, recht 1.
Herhaal Toer 1 tot en met 12.

Bobbel [MB]
De boven en onderrand wordt afgewerkt met een bobbel:
Brei 5 steken in volgende steek: [Recht in voor, daarna achterste deel van de steek]
tweemaal, dan nog een keer in voorste steek, draai het werk, brei de 5 gemaakte steken
recht, draai het werk, averecht 5 steken, draai het werk, recht 5, haal 2e, 3e, 4e en 5e
steek één voor één over de 1e steek, draai het werk, brei 1 steek recht.
Voor wie dit te ingewikkeld is: je kunt ook de boven- en onderzjjde zo laten of er later
kwastjes o.i.d. aan zetten.

Werkwijze:
Zet voldoende steken op een rondbreinaald of verdeel de steken over drie naalden en
brei met een vierde naald. De sjaal moet ruim om de hals vallen. Markeer het begin van
het werk en sluit de steken zodat in het rond gebreid kan worden. Let op dat de steken
niet op de naald draaien.
1e naald: alle steken recht.
2e naald: 2 recht, [MB, recht 5] tot op 3 steken, MB, recht 2, m1.
3e naald: Ga door met het patroon, en brei door tot het werk ca. 61 cm. lang is.
Brei weer de twee randnaalden met de bobbels en kant dan alle steken af.
Hecht alle draden af.
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