
BLACKHOLE
van Alice Liotto

Een van de grote mysteries van het heelal is het 
zwarte gat: een donkere cirkel omringd door een 
lichtgevende vortex, die wordt ingeslikt door zijn 
centrum.
Het zwarte gat dient als inspiratie voor deze sjaal, de 
staart wordt het centrum ingetrokken. De sjaal kun je 
over je linkerschouder dragen, de staart gaat 
achterlangs en verdwijnt  in het gat. 
Ook kun je de sjaal rondom je hals  dragen en de 
staart in het gat laten verdwijnen.
Deze unisex accessoire heeft een gebogen en 
asymmetrische vorm, geschikt voor alle maten.

De sjaal wordt met lichtgevend veelkleurig garen 
volledig in ribbelsteek gebreid.

Asymmetrische, één zijde is langer dan de andere: 
vanuit een grotere ronde vorm vormt zich een lange, 
gebogen staart die eindigt in een punt.
Deze specifieke vorm  die om de schouders past, de 
achterkant van je hoofd en je keel beschermt ontstaat 
door meerderen en minderen.

De Blackhole wordt in het rond gebreid en begint bij 
het ronde gat. Na een paar rijen wordt het gat 
geopend en wordt heen en terug gebreid om de staart 
te maken. De staart wordt in twee delen gebreid, je 
begint met een  tijdelijke opzet. 

MOEILIJKHEIDSGRAAD: 
gemiddeld

AFMETINGEN
Diameter: 32 cm
Lengte: 140 cm

GAREN
Cuore van Borgo de' Pazzi Firenze (100 
gr./100 mt, 95% acryl, 15% mohair)
kleur nr. 1 – 200 gr. (2 bollen).

RONDBREINAALDEN
1 rondbreinaald nr. 9 mm (US maat 13) - 
Kabellengte 80 cm

MATERIALEN
1 haaknaald nr. 8 / 10 mm 
Contrasterende kleur garen van dezelfde dikte als 
Cuore voor tijdelijke opzet.
2 stekenmarkeerders in kleur A
8 stekenmarkeerders in kleur B
2 veiligheidsspelden
naainaald
schaar

PROEFLAPJE
10 x 10 cm = 9 steken x 18 rijen met ribbelsteek, na 
het blocken. (Zie het hoofdstuk over het blocken) 

STEKEN
R. recht
AV. averecht
afh. afhalen: met het garen aan de 
achterkant, 1 st R. afhalen. Zie Youtube: SLIP 1 
KNITWISE (sl 1 kwise) - Verena Knitting Videos.
2R.sam 2 st recht samenbreien:  met 
rechternaald in 2 st tegelijk insteken en 1 st. R. 
breien. Zie Youtube: Knit Two Together (k2tog) - 
iknitwithcatfur.
M1 meerderen: draad achter, van achter 
naar voren over de l. naald, met r. naald  bovenin de 
lus steken, draad aantrekken. Zie Youtube Backwards 
loop - Just Jussi
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TECHNIEKEN
Gebreide opzet:
1 – Maak een opzetlus op de linkernld
2 – Brei hiermee 1 st. recht en zet deze steek op de 
linkernaald.
3 – Steek rechternaald tussen deze beide steken, brei 
1 steek, en zet deze weer op de linkernaald. 
Herhaal stap nr. 3 totdat je het vereiste aantal steken 
hebt.
Zie Youtube: Cable Cast-on - VeryPink Knits.
Tijdelijke opzet met de haaknaald  – Haak zoveel  lossen 
als steken die je nodig hebt  met  garen van een 
contrasterende kleur. Neem een steek op met een 
breinaald vanaf  de achterkant van de eerste losse. 
Herhaal deze stap voor elke losse. Zie Youtube: 
Provisional Cast-On by VeryPink Knits.
Dichtmazen met onzichtbare naad - Zie Youtube: 
Kitchener Stitch Grafting of  Garter Stitch Knitting 
by KnittingHelp.com. 

AFKORTINGEN
GK Goede kant van het werk 
VK Verkeerde kant van het werk
smA steekmarkeerder kleur A, om de delen van de 
staart te scheiden
smB steekmarkeerder kleur B, om de verschillende 
afdelingen van de staart aan te geven
Rnd rond
T toer/en
S. steek/steken
herh. herhalen
sm steekmarkeerders

WERKWIJZE
Zet 16 st op op de rondbreinaald met gebreide opzet. 
Plaats smA en stuit het breiwerk,  zorg ervoor dat de 
steken niet gedraaid zitten.
1e T: (VK)  averecht
2e T: 1 R., M1, *2 R., M1, herh. 6 keer vanaf  *, 1 R.. 
(24 st.)
3e T: averecht
Staart – heen en weer breien.
Haak een ketting van 2,5 m. met de haaknaald in een 
contrasterende kleur garen. Zet een veiligheidsspeld 
in het midden hiervan. Bewaar deze ketting voor 
later. 
Plaats een veiligheidsspeld op de goede kant van het 
werk om deze te herkennen. 
1e T: (GK)  smA  afh, *3 R., M1* herh. van * 6 keer, 
3 R.. (31 st.), smA afh, zet 9 st. op voor de staart met 
behulp van de ketting die je opzij hebt gezet: begin 
bij de veiligheidsspeld in het midden van de ketting, 
steek de rechternaald in de achterkant van de losse en 
trek 1 st uit, herhaal dit bij elke losse van de opzet. 

Draai het werk. (40 st.)
2e T: (VK) R. tot smA, smA  afh, R. tot het einde van 
de toer, plaats smA, begin aan de andere kant van de 
veiligheidsspeld en zet 9 st. op, gebruik de lossen uit 
de ketting. Draai het werk.  (49 st.)
3e T:  8 R., 2R.sam (verwijder en vervang smA), *4 
R., M1, herh. van *  6 keer, 2 R., smA  afh, R. tot het 
einde van de toer, zet 9 st. op vanuit de ketting, ga 
verder over de voorgaande steken (64 m)
4e T: R. tot smA, smA  afh, 4 R., draai het werk.
5e T: 1 afh., 3 R., smA  afh, R. tot het einde van de 
toer, zet 9 st. op vanuit de ketting, ga verder over de 
voorgaande steken (73 st.)
6e T: R. tot het einde van de toer, sms. Afh,  zet 9 st. 
op vanuit de ketting, ga verder over de voorgaande 
steken. (82 st.)
7e T: R. tot 1 st voor smA, 2R.sam (verwijder en 
vervang smA), 3 R., draai het werk (81 st.)
8e T: 1 afh., 2 R., smA  afh R. tot het einde van de 
toer, zet 9 st. op vanuit de ketting, ga verder over de 
voorgaande steken. (90 st.)
9e T: 9 R., plaats smB, 3 R., 2R.sam, R. tot 1 st voor 
smA, 2R.sam (verwijder en vervang smA), 3 R., M1, 
*5 R., M1, herh. 5 keer van *, 2 R., smA  afh,  3 R., 
M1, 15 R., plaats smB, R. tot het einde van de toer, 
zet 9 st. op vanuit de ketting, ga verder over de 
voorgaande steken (105 m)
10e T: herh. 6e T. (114 st.)
11e T: R. tot smB,  smB afh,  8 R., 2R.sam, 6 R., 
2R.sam (verwijder en vervang smA), 7 R., M1, *6 R., 
M1 herh. van *  4 keer, 4 R.,  smA afh,, 10 R., M1, 9 
R., smB afh,  R. tot het einde van de toer, zet 9 st. op 
vanuit de ketting, ga verder over de voorgaande 
steken (128 m)
12e T: herh. 6e T. (137 st.)
13e T: 9 R., plaats smB, R. tot 5 st. voor smB, 
2R.sam, 3 R.,  smB afh,  R. tot 5 st. voor smA, 
2R.sam, 2 R., 2R.sam (verwijder en vervang smA), 4 
R., *M1, 7 R., herh. van *  5 keer,  smA afh, R. tot 3 
st. voor smB, M1, 3 R.,  smB afh, 15 R, M1, 3 R., 
plaats smB, R. tot het einde van de toer, zet 9 st. op 
vanuit de ketting, ga verder over de voorgaande 
steken (151 st.) 
14e T: herh. 6e T. (160 st.)
15e T: * R. tot smB,  smB afh,  2 R., 2R.sam, herh. 
van *  1 keer. R. tot 1 st voor smA, 2R.sam (verwijder 
en vervang smA), 5 R., M1, **8 R. , M1, herh. van ** 
4 keer, 6 R.,  smA afh,  ***3 R., M1, R. tot smB,  smB 
afh,  herh. van ***  1 keer. R. tot het einde van de 
toer, zet 9 st. op vanuit de ketting, ga verder over de 
voorgaande steken (174 st.)
16e T: R. tot smA,  smA afh,  6 R., draai het werk
17e T: 1 afh., 5 R.,  smA afh,  11 R., M1, 11 R., smB 
afh,  10 R., M1, 10 R.,  smB afh,  9 R., M1, 9 R., 
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plaats smB, R. tot het einde van de toer, zet 9 st. op 
vanuit de ketting, ga verder over de voorgaande 
steken (186 st.)
18e T: herh. 6e T. (195 st.)
19e T: 9 R., plaats smB, 8 R., 2R.sam, 8 R., smB afh, 
7 R., 2R.sam, 7 R.,  smB afh,  6 R., 2R.sam, 5 R., 
2R.sam (verwijder en vervang smA), 5 R., draai het 
werk (191)
20e T:  1 afh., R. tot het einde van de toer, zet 9 st. 
op vanuit de ketting, ga verder over de voorgaande 
steken (200 st.)
21e T: 18 R., plaats smB , *R. tot 5 st. voor smB, 
2R.sam, 3 R.,  smB afh, herh. van *  1 keer. R. tot het 
einde van de toer tot 5 st. voor smA, 2R.sam, 2 R., 
2R.sam (verwijder en vervang smA), 10 R., **M1, 9 
R. herh. van **  4 keer, smA afh, *** R. tot het einde 
van de toer tot 3 st. voor smB, M1, 3 R.,  smB afh, 
herh. van *** 2 keer. R. tot het einde van de toer, zet 
9 st. op vanuit de ketting, ga verder over de 
voorgaande steken (213 st.)
22e T: herh. 6e T (222 st.)
23e T: 9 R., plaats smB, *3 R., 2R.sam, R. tot smB, 
smB afh,  herh. van *  2 keer.  
3 R., 2R.sam, R. tot 1 st voor smA, 2R.sam (verwijder 
en vervang smA), 5 R., M1, **10 R., M1 herh. van ** 
4 keer. 4 R., smA afh, ***3 R., M1, R. tot smB, smB 
afh, herh. van *  2 keer. 3 R., M1, 15 R., plaats smB, 
R. tot het einde van de toer, zet 9 st. op vanuit de 
ketting, ga verder over de voorgaande steken. (236 
st.)
24e T:  herh. 6e T. (245 m)
25e T: R. tot smB , smB afh, 8 R., 2R.sam, R. tot 
smB,  smB afh, 7 R., 2R.sam, R. tot smB, smB afh, 6 
R., 2R.sam, R. tot smB, smB afh, 5 R., 2R.sam, R. tot 
1 st voor smA, 2R.sam (verwijder en vervang smA), 
14 R., *M1, 11 R., herh. van * for 3 keer. M1, 6 R., 
smA afh, 13 R., M1, R. tot smB,  smB afh, 12 R., M1, 
R. tot smB,  smB afh, 11 R., M1, R. tot smB,  smB 
afh, 10 R., M1, R. tot smB,  smB afh, R. tot het einde 
van de toer (249 st.).
26e T: R. tot het einde van de toer, verwijder alle sm. 

AFWERKING
Ontrafel de ketting van voorlopige opzet over, zet 
alle st. van een kant van de staart op een breinaald. 
Herhaal dit bij het andere deel van de staart op de 
andere breinaald. 
Neem een draad van bijna 1,5 mt  je hebt 3 keer van 
de lengte van de staart nodig), maas de steken van 
beide naalden samen met de naald steek in 
ribbelsteek. Stop de draad in het werk.

BLOCKEN
Leg de sjaal uitgespreid  op een vlakke ondergrond 
van droge handdoeken. Zet de sjaal zodanig vast met 
rechte spelden of  draden dat de aangegeven maten 
kloppen. Spuiten met water. Laat het volledig drogen.

Dit design is gepubliceerd in “A tribute to SPACE ODDITY”
Mode Accessoires Herfst-Winter 2016-2017

BORGO DE' PAZZI Firenze van Effe Elle s.r.l.
in samenwerking met Magliuomini
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