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Dit gratis patroon is alleen voor persoonlijk gebruik. 
Zowel het patroon als de foto’s mogen niet worden gedeeld, gekopieerd, gepubliceerd of vertaald 

zonder toestemming van Sunny designs. Het gemaakte artikel mag niet verkocht worden. 

©2018 Sunny designs. 
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Benodigdheden 

- 7 bollen byClaire cotton in de kleuren white (nr. 001), seablue (nr. 029), 
coral (nr. 044), turquoise (nr. 031), flamingo pink (nr. 006), mint (nr. 
026) en apricot (nr. 045) 

- Breinaalden 5 mm 
- Stopnaald 

 
De sjaal is ongeveer 140 x 35 cm lang. Wil je de sjaal langer, brei dan meer 
naalden van het patroon (1 t/m 12, zie bij ‘deel 1’). 
 
Afkortingen/termen: 
r = recht 
av = averecht 
omslag 
eenvoudige rechte overhaling 
 
Speciale steek: 
Eenvoudige rechte overhaling = haal de volgende steek af, brei de steek die 
daarna komt en haal dan de afgehaalde steek over de gebreide steek heen. 
 
Beschrijving 
 
Zet 65 steken op. 
 
Deel 1 in seablue 
Voorbereiding 
1e naald: alles r. 
2e naald: alles r. 
3e naald: alles r. 
4e naald: eerste 2 steken r, dan av tot er nog 2 steken over zijn, de laatste 2 
steken brei je r. 
 
Het patroon 
1e naald: eerste 2 steken r, *1 r,  2 steken samen r, 1 omslag, 1 r, 1 omslag, 1 
eenvoudige rechte overhaling*, herhaal *-* tot je nog 3 steken over hebt, die 3 
steken brei je allemaal r. 
2e naald: eerste 2 steken r, dan alle volgende steken av tot er nog 2 steken over 
zijn, de laatste 2 steken brei je r. 
3e naald: brei alle steken r. 
4e naald: eerste 2 steken r, dan alle volgende steken av tot er nog 2 steken over 
zijn, de laatste 2 steken brei je r. 
5e naald: eerste 2 steken r, *1 r,  2 steken samen r, 1 omslag, 1 r, 1 omslag, 1 
eenvoudige rechte overhaling*, herhaal *-* tot je nog 3 steken over hebt, die 3 
steken brei je allemaal r. 
6e naald: eerste 2 steken r, dan alle volgende steken av tot er nog 2 steken over 
zijn, de laatste 2 steken brei je r. 
7e naald: brei alle steken r. 
8e naald: eerste 2 steken r, dan alle volgende steken av tot er nog 2 steken over 
zijn, de laatste 2 steken brei je r. 
9e naald: brei alle steken r. 
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10e naald: eerste 2 steken r, dan av tot er nog 2 steken over zijn, de laatste 2 
steken brei je r. 
11e naald: brei alle steken r. 
12e naald: eerste 2 steken r, dan av tot er nog 2 steken over zijn, de laatste 2 
steken brei je r. 
 
Herhaal 1 t/m 12 van het patroon nog 6 keer. 
 
Daarna herhaal je 1 keer 1 t/m 8 van het patroon. 
 
Brei dan 2 naalden alles r en hecht een nieuwe kleur aan. 
 
 
Deel 2 in coral 
Brei 1 t/m 4 van de voorbereiding zoals omschreven in deel 1. 
Brei daarna 1 x 1 t/m 12 van het patroon zoals omschreven in deel 1.  
Daarna herhaal je 1 keer toer 1 t/m 8 van het patroon zoals omschreven in deel 
1. 
Brei dan 2 naalden alles r en hecht een nieuwe kleur aan. 
 
 
Deel 3 in white 
Brei 1 t/m 4 van de voorbereiding zoals omschreven in deel 1. 
Brei daarna 1 x 1 t/m 8 van het patroon zoals omschreven in deel 1.  
Brei dan 2 naalden alles r en hecht een nieuwe kleur aan. 
 
 
Deel 4 in flamingo pink 
Brei 1 t/m 4 van de voorbereiding zoals omschreven in deel 1. 
Brei daarna 4 x 1 t/m 12 van het patroon zoals omschreven in deel 1.  
Daarna herhaal je 1 keer toer 1 t/m 8 van het patroon zoals omschreven in deel 
1. 
Brei dan 2 naalden alles r en hecht een nieuwe kleur aan. 
 
 
Deel 5 in turquoise 
Brei 1 t/m 4 van de voorbereiding zoals omschreven in deel 1. 
Brei daarna 2 x 1 t/m 12 van het patroon zoals omschreven in deel 1.  
Daarna herhaal je 1 keer toer 1 t/m 8 van het patroon zoals omschreven in deel 
1. 
Brei dan 2 naalden alles r en hecht een nieuwe kleur aan. 
 
 
Deel 6 in mint 
Brei 1 t/m 4 van de voorbereiding zoals omschreven in deel 1. 
Brei daarna 1 x 1 t/m 12 van het patroon zoals omschreven in deel 1.  
Daarna herhaal je 1 keer toer 1 t/m 8 van het patroon zoals omschreven in deel 
1. 
Brei dan 2 naalden alles r en hecht een nieuwe kleur aan. 
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Deel 7 in apricot 
Brei 1 t/m 4 van de voorbereiding zoals omschreven in deel 1. 
Brei daarna 3 x 1 t/m 12 van het patroon zoals omschreven in deel 1.  
Daarna herhaal je 1 keer toer 1 t/m 8 van het patroon zoals omschreven in deel 
1. 
Brei dan 2 naalden alles r en hecht af. 
 
 
Afwerking: 
Met de stopnaald werk je alle losse draadjes netjes weg. 
 
Je end of summer sjaal is klaar. 
 
 

 
 

 
Tot slot 
 
Dit patroon is met veel zorg ontworpen. Als je onverhoopt toch vragen hebt of 
als er delen van het patroon onduidelijk zijn, neem dan gerust contact met me 
op via mail sunnydesignslimited@gmail.com of @sunny_designs op Instagram. 
 
 

* Dit patroon van Sunny Designs is mede mogelijk gemaakt door een 
samenwerkingsverband met: 

 

 


