
STARDUST
van Simone Villa – Riot-clothing-space.com
Dit is een unisex sjaal, geïnspireerd door vallende 
sterren en het is als eerbetoon aan de David Bowie 
van de laatste jaren. Ik wilde een ster met drie 
afzonderlijke paden vertegenwoordigen. Het gele 
gedeelte wordt de ster, het rood en blauw imiteren de 
flitsende make-up van David Bowie in de dagen van 
Ziggy Stardust.
Het model wordt vlak gebreid, je werkt heen en terug 
op de rondbreinaald. Het is gebaseerd op de 
ribbelsteek en de vormen worden gevormd met 
behulp van "omslaan" en minderen. Nadat  je het 
onderste gedeelte van de eerste vorm (ruit) hebt 
gebreid, brei je de volgende onderdelen (driehoeken) 
en laat ze in de wachtstand op de rondbreinaald. 
Deze wachtende steken van de driehoeken worden 
vervolgens opgenomen met de steken van de ruit 
voordat u doorgaat met het breien van het bovenste 
gedeelte. Omdat elke module begint en eindigt met 
één steek, hoef  je geen bijzondere manieren van 
opzetten/afkanten toe te passen. Ook naaien is niet 
nodig; alleen zul je 6 uiteinden moeten afhechten. 

MOEILIJKHEIDSGRAAD: 
makkelijk

AFMETINGEN
195 cm lengte x 63 cm breedte (gele ruit)

GAREN
Sara van Borgo de' Pazzi Firenze (100 
gr./170 mt., 75% wol, 25% bamboe), 
in de volgende kleuren/hoeveelheid:
kleur A – 4, geel  - 220 gr. (3 bollen)
kleur B – 5, blauw - 150 gr. (2 bollen)
kleur C – 7, rood - 100 gr. (1 bol)

RONDBREINAALDEN
3 ronbreinaalden nr.10 mm (US maat nr. 15) – 
Kabellengte 80 cm 

MATERIALEN
stopnaald
schaar
blocking spelden 

PROEFLAPJE
10 x 10 cm = 10 steken x 7 toeren met ribbelsteek, na 
het blocken.

STEKEN EN AFKORTINGEN
R. recht
AV. averecht
omsl. omslaan
R.voor.acht. Recht in de voorste en achterste lus (om 1 st.  
te meerderen):  Brei recht in de voorste en achterste lus 
van een steek. Zie Youtube: Knit Front and Back 
Loop (KFB) by iknitwithcatfur.
2R.sam 2 st. recht samenbreien:  met rechternaald 
in 2 st. tegelijk insteken en 1 st. breien. Zie Youtube: 
Knit Two Together (2R.sam) - iknitwithcatfur.
2R.sam acht. 2 st.. recht samenbreien in de achterlus: 
met rechternaald in 2 st.. tegelijk in de achterlus 
insteken en 1 st. breien. Zie Youtube: Knit 2 
Together Through Back Loop by iknitwithcatfur.

AFKORTINGEN
st. steek/steken
T toer/en
kl. kleur
herh. herhaal

WERKWIJZE
Eerste Module – Gele ruit
kl. A: Maak een opzetlus op de linkernld 
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1e T: R.voor.acht.  (2 st.)
2e T: 2 R.voor.acht.  (4 st.)
3e T: 1 R., omsl., R. tot de laatste 2 st., omsl., 1 R.
4e-8e T: R. tot het einde van de T.
herh. van 3e T t.m. 8e T 30 keer  totdat je 64 st. hebt.
De draad niet afknippen, laat de st. in de wachtstand 
op de rondbreinaald staan.
Tweede Module – Blauwe driehoek
kl. B: met een andere rondbreinaald, brei op dezelfde 
manier als de eerste module, maar stop wanneer  je 
52 st hebt.
Knip de draad af  en laat de steken in de wachtstand 
op de rondbreinaald. Hecht de draad af.
Voeg de eerste en de tweede module samen.
Afhalen, alsof  je averecht  breit, alle steken van beide 
modules op de derde rondbreinaald, zoals 
beschreven:
7 st. kl. A
1 st. kl. B + 1 st. kl. A, om en om, eindig met 1 st. kl. B.
6 st. kl. A
Ga verder nu met garen kl. A:
1e T: 1 R., omsl., 5 R., 2R.sam x 52 keer, 5 R., omsl., 
1 R. (66 m).
2e-6e T: R. tot het einde van de T.
De draad niet afknippen, laat de st. in de wachtstand 
op de rondbreinaald staan.
Derde Module – Rode driehoek
kl. C: met een andere rondbreinaald, brei als de eerste 
module tot je 42 st. hebt.
Knip de draad af  en laat de steken in de wachtstand 
op de rondbreinaald. Hecht de draad af.
Voeg de derde module met de andere twee samen.
Afhalen, alsof  je averecht breit, alle steken van beide 
modules op een lege rondbreinaald, zoals beschreven:
13 st. kl. A
1 st. kl. C + 1 st. kl. A, om en om, eindig met 1 st. kl. 
C.
12 st.  kl. A
Ga verder met kl. A, 
en brei:
1e T: 1 R., omsl., 11 
R., 2R.sam 42 keer, 11 
R., omsl., 1 R. (68 st.).
2e T: R. tot het einde 
van de T.
3e-5e T: 1 R., 2R.sam, 
R. tot de laatste 3 st., 
2R.sam acht., 1 R. (64 
st.).
4e-6e T: R. tot het 
einde van de T.
7e T: 1 R., omsl., 
2R.sam 2 keer, R. tot 
de laatste 6 st., 2R.sam acht. 2 keer, omsl., 1 R. (62 m).

8e T: R. tot het einde van de T.
9e-11e T: 1 R., 2R.sam, R. tot de laatste 3 st., 2R.sam 
acht., 1 R. (58 st.).
10e-12e T: R. tot het einde van de T.
13e-60e T: herh. van 7e T t.m. 12e T 8 keer (10 st.)
61e T: 1 R., omsl., 2R.sam 2 keer, 2R.sam acht. 2 
keer, omsl., 1 R. (8 st.).
62e T: R. tot het einde van de T.
63e T: 1 R., 2R.sam, 2 R., 2R.sam acht., 1 R. (6 st.)
64e T: R. tot het einde van de T.
65e T: 1 R., 2R.sam, 2R.sam acht., 1 R. (4 st.)
66e T: R. tot het einde van de T.
67e T: 2R.sam, 2R.sam acht. (2 st.)
68e T: 2R.sam acht. (1 st.)
Knip de draad af  en hecht deze af. 

BLOCKEN
Op een zachte en plat oppervlak (een rubberen mat 
of  meerdere lagen handdoeken, bijvoorbeeld) 
blocken als volgt:
- 4 spelden in de toppen van de grote ruit, en 
sommige spelden langs de omtrek
- 3 spelden in de toppen van de tussenliggende 
driehoek, voorzichtig om geen afdruk te krijgen in de 
onderliggende ruit 
- 3 spelden in de toppen van de bovenste driehoek, 
voorzichtig om geen afdruk te krijgen in de 
onderliggende ruit 
Stoom op ongeveer 15-20 cm afstand. Laat het volledig 
droog worden voordat je  de spelden verwijdert. 

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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