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Versie zonder rand in contrasterende kleur



Afmetingen: cm 140x80 *
*(de uiteindelijke afmetingen kan variëren, 
afhankelijk van het opspannen)

Stekenverhouding: 10x10 cm= 15 st x 18 tr

Materiaal: 100 gr  Soavia – Borgo de'Pazzi 
Firenze®, kleur nr. 64
Breinaalden nr. 7

Steken:
1AF.:  1 st afhalen (alsof  u recht zou breien)
R.: recht
AV.: averecht
P.sm: plaats één steekmarkering
AF.sm: haal de steekmarkering af
K2A/K2V: centraal decoratie, gebreid op een 
veelvoud van 4 steken:
K2A:  Brei de 2e steek recht door de achterlus en 
blijft het om de naald, brei dan de 1e steek door 
de achterlus, vervolgens de twee steken samen 
vallen.
K2V: Brei op dezelfe manier van K2A, maar 
door de voorlus.
M1L (1 steek gedraaid naar links meerderen): 
met de linkerbreinaald meerder één steek door 
de lus tussen 2 steken voor het werk op te tillen 
en brei het door de achterlus.
M1R (1 steek gedraaid naar rechts meerderen): 
met de linkerbreinaald meerder één steek door 
de lus tussen 2 steken achter het werk op te tillen 
en brei het door de voorlus.
OMSL.: draad omslaan (= 1 steek meerderen)

Fiordaliso Shawl
Zet 8 steken op met breinaalden nr. 7 en de 
hoofdkleur (nr. 64)
1e toer: 1AF. – 1AV. – P.sm – AV.4 – P.sm – 1AV. 
– 1R.
2e toer: 1AF. – 1R. – M1R – OMSL. – AF.sm – 
K2A/K2V – AF.sm – OMSL. – M1L – 2R.
3e toer: 1AF. – AV. tot de laatste steek – 1R.
4e toer: 1AF. – 1R. – OMSL. – R. tot de 
steekmarkering – M1R – AF.sm – K2A/K2V – 
AF.sm – M1L – R. tot de laatste 2 steken – 

OMSL. – 2R.

Ga door met teoren 3-4 tot 2/3 van de 2e bol 
(circa 180 steken totaal)

Goede kant: AV.
Verkeerde kant: R.
Goede kant: 2R. – OMSL. – 2R., eindig met 2R.
Verkeerde kant: 1AF. – R. tot de laatste steek
Goede kant: Kant alle steken af. 

ENGLISH
Size: cm 140x80 *
*(according to blocking, final size may vary)
10x10 cm= 15 st x 18 rows
Materials: 100 gr  Soavia – Borgo de'Pazzi 
Firenze®, col. 64
Needles nr 7 mm

Stitches:
SL1:  pass 1 st knitwise
K: knit
P: purl
PM: place marker – SM: slip marker
C2B/C2F: central decoration, knitted on 4 st.
C2B: Knit second st on back loop, keeping it on 
the needle; knit first st. on back loop and slip 
both stitches at the same time.
C2F: Knit in the same way, but on front loop. 
M1L (make 1 left increase): with left needle, lift 
strand between sts from the front, knit through 
back loop.
M1R (make 1 right increase): with left needle, lift 
strand between sts from the back, knit through 
front loop.
YO: yarn over (= 1 increase)

Fiordaliso Shawl
Cast on  8 sts with main color (64)
1- SL1 – P1 – PM – P4 – PM – P1 – K1
2- SL1 – K1 – M1R – YO – SM – C2B/C2F – 
SM – YO – M1L – K2
3- SL1 – P to last st – K1
4–SL1 – K1 – YO – K to marker – M1R – SM – 
C2B/C2F – SM – M1L – K to last 2 sts – YO – K2
Continue with row 3-4 until you have used up 
2/3 of  second ball (around 180 stitches tot)
Right side: Purl. 
Wrong side: Knit
Right side: K2 – YO – K2, ending with K2.
Wrong side: SL1 – K to last st
Right side: cast off. 


