De Arne Cowlhood heeft het speciale kenmerk dat het kan worden gebruikt als een gewone Col –
Sjaal en veranderden in een kap als het nodig is. Het heeft een koord dat is afgewerkt met twee
kwastjes of pompons om opening van het gezicht af te sluiten zodat het mooi kan afsluiten.
Het is een zeer snel en eenvoudig patroon dat u in korte tijd kunt afwerken. Het is perfect voor een
last-minute cadeautje. In dit patroon vindt u foto's en videobegeleiding die uitleggen hoe u het
koordje, de kwastjes, de Duitse korte rijen en welke vraag u ook heeft, kunt maken.
#arnecowl
#cuelloarne
@nosolopunto

BENODIGDHEDEN
- Garen: 200gr BULKY van Borgo de Pazzi (1 streng)
- Breinaalden 14mm
- Wolnaald
- Haaknaald
- Maasnaald om de koord door de sjaal te krijgen

GEBRUIKTE STEKEN
- Voorlopige opzet
- Duitse verkorte rijen
- Tricotsteek
- Structuursteek (uitgelegd in een videotutorial)

STEKENPROEF
10cm x 10 cm = 6 steken x 9 rijen
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BESCHRIJVING
Zet 30 steken op met een voorlopig opzet in een ander kleur restjes garen. Ga voor de volgende rij
over op de juist kleur en brei 7 rijen in tricotsteek. Vouw het werk dubbel en brei de steken van de
boven en onderkant samen. Doe dit met de averechtse kant naar de buitenkant.
Je zal zien dat je in de laatste rij 1 steek meer hebt dan de onderste rij, dit is normaal. Als het je
stoort kan je een extra steek opnemen en deze samen breien.
In het youtube filmpje kan je zien hoe je dit doet:
https://youtu.be/c32IHAXgNFA
Duitse verkorte rijen:
Ik hou het meeste van Duitse verkorte rijen breien, als je liever een andere techniek toepast (Japanse
verkorte rijen, wrap and turn) kan je deze ook toepassen. Je werkt met deze verkorte rijen om
gaatjes te vermijden in het midden van je tricotsteek wanneer je, je werk moet draaien voor je aan
het einde van een rij bent.
Goed, op dit punt, hebben we juist een hele rij steken opgenomen van de “voorlopige” opzet.
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Vervolgens:
-

-

-

Brei 27 steken averechts (de 3 laatste steken laten we op de linkse naald staan)
Vanaf hier, werken we met de verkorte rijen techniek bij elk begin en einde van een rij. Zoals
ik reeds zei, werk ik met de Duitse verkorte rijen techniek, maak je kan ook een andere
gebruiken. (op het einde van deze uitleg vind je de link naar een videotutorial over deze
techniek)
Draai het werk, brei rechts tot er nog 3 steken op de linkse naald staan (24st op de rechtse
naald)
Draai het werk, brei averechts tot er nog 3 steken op de naald staan (21st op de rechtse
naald)
Draai het werk, brei rechts tot er nog 3 steken op de naald staan (18st op de rechtse naald)
Draai het werk, brei averechts tot er nog 3 steken op de naald staan (15st op de rechtse
naald)
Draai het werk, brei rechts tot er nog 3 steken op de naald staan (12st op de rechtse naald)
Draai het werk, brei averechts tot het einde van de rij, neem alle steken op die “in wacht”
staan. Als je volgens de techniek van de Duitse verkorte rijen hebt gewerkt, zal je zien dat er
een “X” steek op je naald staat. Deze 2 draden neem brei je samen. Er zouden nu 21 steken
op je naald moeten staan.
Draai het werk en brei alle 30 steken

Link naar video tutorial Duitse verkorte rijen breien
VUELTAS CORTAS ALEMANAS – Youtube
Structuur steek:
De structuur steken start aan de averechts kant van het werk.
Rij 1:
1. Leg je draad zoals je rechts zou breien
2. Met de rechtse naald, neem je de draad op, 2 steken verder en laat deze op de naald, trek
het niet te hard aan de draad anders “krimpt” je werk.
3. Brei nu de 2 steken samen
4. Herhaal stap 2 en 3 tot er nog 1 steek op je linkse naald staat, brei deze rechts
Dit is de eerste rij in de structuur steek
Rij 2:
Werk deze rij hetzelfde als de 1ste rij
Rij 3:
-

Brei de 1ste rechts
*1st rechts, 1st rechts afhalen zonder te breien (niet aantrekken) * *herhaal* tot het einde
van de rij
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Rij 4:
Brei deze rij rechts

Als je de uitleg van de structuur steek leest lijkt het moeilijk maar eigenlijk is het een hele
gemakkelijke steek. In de volgende link kan je de video tutorial zien van de steek.
https://youtu.be/v0LhbaaanhKw

Volledig patroon:
Herhaal volgende stappen:
-

Tweede deel - verkorte rijen
Tweede deel - structuur steek
Derde deel - verkorte rijen.
Derde deel - structuur steek
Vierde deel - verkorte rijen
Vierde deel - structuur steek
Eindigen met 7 rijen averechts
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Als je klaar bent met de averechtse rijen, knip je een draad af 4x de lengte van je naalden.
Maak een naald vast aan je draad en neem de een steek op van de eerste rij averechtse in deze
laatste sectie (je gaat een stuk dubbel vouwen) dit doe je voor de hele rij.
In de volgende link kan je kijken hoe het moet:
Cómo cerrar un montaje doble - YouTube
Doordat we verschillende steken gebruiken in dit ontwerp werkt het mooist om dit met een
maassteek te doen, maar je kan eender welke steek gebruiken die je wil.
Hierover ook een link naar een youtube tutorial
Cómo cerrar una labor tejida con agujas rectas – YouTube
Koord:
Knip een stuk garen af van ongeveer 4,5m, vouw dit dubbel, maak een lus en draai deze samen tot je
1 mooie gedraaide koord hebt (vraag eventueel iemand om het uiteinde vast te houden dat werkt
iets gemakkelijker) Maak een knoop zodat het niet terug uit elkaar gaat.
Vouw de opgedraaide koord nog eens dubbel en knoop vast. Je zal nu zien dat de koord helemaal zal
opkrullen? Door een aantal keer over de koord te wrijven zal het mooi, gelijkmatig ontrafelen.
Wil je dit even bekijken in een video tutorial
CÓMO HACER UN CORDÓN DE LANA RETORCIDO - YouTube
Tassels:
-

-

Knip een stuk garen van ongeveer 60cm
Neem een boek met een harde cover dat ongeveer de grootte heeft dat je nodig hebt voor
de lengte van de tassels
Draai het garen rond het boek, het is best dat je telt hoeveel maal je het garen rond het boek
draait zodat je 2 gelijke tassels hebt
Als je de gewenste dikte hebt, knip je het garen langs 1 kant open
Langs de andere kant neem je de draadjes allemaal samen en draai je er draad rond van
ongeveer 50cm op 1 cm van de rand. Werk af door op het einde een paar keer vast te
knopen en de draad langs de binnenkant vast te maken met een naald
Dit doe je 2 x
Leg de afgewerkte tassels naast elkaar en knip ze gelijk af, zo krijg je 2 dezelfde tassels
Om af te werken hoef je deze enkel nog aan het gedraaide koord te bevestigen

Hier ook weer een link om het iets beter uit te leggen
CÓMO HACER BORLAS - YouTube
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Je kan eventueel ook pompons maken als je hier de voorkeur aan geeft.
Om deze te maken heb ik ook een filmpje
Cómo hacer un pompón con y sin máquina - YouTube

Afwerken:
Nu moet je het koord nog door de tunnel halen van de col sjaal, je kan dit doen met een
veiligheidsnaald of een haarspeld.
Weef alle gareneindjes in en je col-sjaal is klaar!

Ik hoop dat je plezier hebt aan mijn ontwerp. Respecteer een designer haar werk en verspreid het
patroon niet illegaal.
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