
LEIKKI-SJAAL MET BLOKJESPATROON
NOVITA RUNO



NOVI TA  RUNO
LEIKKI-SJAAL MET BLOKJESPATROON

Moeilikheidsgraad: Uitdagend
Ontwerp: Sisko Sälpäkivi
Afmetingen: Breedte van de langste zijde: 180 cm, hoogte in het midden ca. 80 cm
Garen: Novita Runo (893) Spiel 550 g
Naalden: Novita nr. 4½–5 of de naalddikte die nodig is voor de juiste stekverhouding
Steekpatroon: Ribbelsteek: brei zowel aan de GK als aan de VK alle steken recht.
Steekverhouding: 1 vierkant in ribbelsteek is ong.15 x 15 cm

Rij A, Blokken 1–7
Eerste blok
Zet 51 stn op. Brei volgens telpatroon:
Nld 1: (VK) 25r, 1 st av afh (met de draad voor het werk - mdv), 25r.
Nld 2: (GK) 1 st av afh, *2rsambr, 1 omsl*, herh van *-* nog 10x, 1r, 1 centrale dub-
bele mindering (= 2 stn tegelijkertijd recht afhalen, 1r, dan de afgehaalde steken 
over de zojuist gebreide steek halen), 1r, *1 omsl, aab (= 1 st r afh, 1 st r afh, steken 
terug op linkernaald zetten en recht samenbreien door de achterste lussen) *, herh 
van *-* nog 10x, 1av.
Nld 3: (VK) 1 st av afh, brei alle stn av, maar haal de middelste st av af zonder deze 
te breien (mdv), brei de laatste st av.
Nld 4: (GK) 1 st av afh, 22r, 1 cdm (centrale dubbele mindering), 22r en 1av.
Nld 5: (VK) 1 st av afh, brei alle stn r, maar haal de middelste st av af zonder deze 
te breien (mdv), brei de laatste st av.

Brei vanaf nld 6 verder volgens telpatroon, t/m nld 50. Laat de laatste steek op 
de naald staan.

Tweede blok (zie tekening)
Neem naast de laatste steek 24 stn op van de linkerrand van het 1e vierkant, neem 
nog 1 st op in de hoek en zet dan nog eens 25 stn op = 51 stn.
Nld 1: (VK) Brei alle stn die zojuist zijn opgezet r, haal de middelste st av af zonder 
deze te breien (mdv), 24r en 1av.

Brei op dezelfde manier als beschreven bij het eerste blok. Begin in het telpa-
troon bij nld 2 van het eerste blok en brei volgens telpatroon t/m nld 50.

Bei op dezelfde manier blokken 3-7. Brei aan het einde van de rij blokken nog 
een half blok, als volgt: neem stn op langs de linkerrand van het vorige vierkant, 
zoals bij een heel vierkant. Brei 1 nld alle stn r. Minder vervolgens 1 st aan weers-
kanten van eke nld aan de GK, als volgt: brei aan het begin van elke nld aan de GK 
2 stn verdraaid r samen en brei aan het einde van elke nld aan de GK 2 stn r samen. 
Herhaal deze minderingen tot alle stn zijn geminderd. Blijf tegelijkertijd de middels-
te minderingen breien, zoals eerder beschreven..

Rij B, blokken 8–13
Achtste blok
Zet 25 stn op en neem dan 26 stn op langs de rechterkant van het eerste blok (de 
eerste st die wordt opgenomen is daarbij de middelste steek van het eerste blok). 
Brei volgens telpatroon.
Nld 1: (VK) 1 st av afh, brei alle stn r, maar haal de middelste st av af zonder deze te 
breien (mdv), brei de laatste st av.

Brei nld 2-50 volgens telpatroon.

Negende blok
Neem langs de linkerkant van het vorige blok 25 stn op, neem dan nog 1 st op uit 
de hoek en neem vervolgens 25 stn op langs de rechterkant van het tweede blok 
= 51 stn.
Nld 1: (VK) 1 st av afh, brei alle stn r, maar haal de middelste st av af zonder deze te 
breien (mdv), brei de laatste st av.

Brei nld 2-50 volgens telpatroon.
Brei blokken 10-13 op dezelfde manier en en brei aan het einde van de rij nog 

een half blok, zoals beschreven bij het einde van rij A.
Brei rijen C (blokken 14-18), D (blokken 19-22), E (blokken 23-25), F (blokk-

en 26-27) en G (Quadrat 28) zoals hierboven beschreven en brei nld 2-50 steeds 
volgens telpatroon.

Brei tot slot nog een half blok: zet 25 stn op en neem dan nog 28 stn op langs de 
rechterkant van blok 28 (de eerste st is de middelste st van blok 28). Brei de halve 
blokken zoals eerder beschreven.

Beëindigen lange zijde
Neem langs de rand van elk half blok 31 stn op = 248 stn. Neem de stn afwisselend 
aan de GK en de VK op. Bei in ribbelsteek en meerder tegelijkertijd aan de GK aan 
weerskanten van de nld 2x 1 st (= bva in de kantsteek: brei eerst 1r door de voor-
ste lus van de kantsteek, laat de st niet van de nld glijden, brei dan nog 1r door de 
achterste lus van de kantsteek, laat vervolgens de st van de nld glijden) = 252 stn. 
Kant alle stn losjes af als er in totaal 5 naalden zijn gebreid.
Afwerking
Werk alle losse draadjes weg. Stoom de sjaal licht.

Afkortingen
aab = 1 st r afhalen, 1 st r afhalen, stn terug op linkernld zetten en samenbreien door 
de achterste lussen
afh = afhalen
av = averecht
bva = brei 1 steek recht maar laat de steek op de linkernaald staan, brei dan de steek 
verdraaid recht (= brei recht door de achterste lus), laat de steek van de linkernaald 
glijden. Er is nu 1 steek gemeerderd door van 1 steek 2 steken te maken)
cdm = centrale dubbele mindering: 2 stn samen r afhalen, 1r en de afgehaalde stn 
overhalen
GK = goede kant
herh = herhalen
mdv = met de draad voor het werk
nld = naald/naalden
omsl = omslag
r = recht
sambr = samenbreien
2rsambr = 2 steken recht samenbreien
st(n) = steek (steken)
VK = verkeerde kant
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51 M

Telpatroon

1 M re, in Rückreihe 1 M li = 1r op GK, 1 av op VK
1 M li, in Rückreihe 1 M re = 1av op GK, 1 r op VK
1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 1 M re und die abgehobene M über die gestrickte M heben = 
aab (1 st r afhalen, 1 st r afhalen, stn terug op linkernld zetten en samenbreien door de achterste lussen)
2 M re zusammen = 2rsambr
1 Umschlag auf die Nadel machen = 1 omsl
graues Kästchen bedeutet nichts, überspringen, ohne eine M zu stricken = 
een grijs blokje in het telpatroon betekent: geen steek, simpelweg negeren.
2 M wie zum rechts Zusammenstricken ungestrickt abheben, 
1 M re und die abgehobene M über die gestrickte M heben 
= centrale dubbele mindering (cdm): 2 stn samen r afhalen, 1r en de afgehaalde stn over de zojuist gebreide st halen
1 M ungestrickt abheben, der Faden ist hinter der Arbeit (=Rückseite des Strickstücks) = 
1 st av afh mda (1 steek averecht afhalen met de draad achter het werk)
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