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Rachel Søgaard ontwierp een prachtige om-
slagdoek in zes tinten Pernilla. Het ontwerp 
speelt met kleuren en ribbels.
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Nederlandse vertaling: Els Aertgeerts

Niets is zo gezellig als samen breien. Laat dat nu net 
het idee zijn achter onze Mystery Shawl Knitalong. 
Het eerste deel van het patroon van deze omslagdoek 
wordt half oktober vrijgegeven. De volgende 2 de-
len onthullen we telkens met een tussenpauze van 2 
weken.
Deel 1: Vrijdag 13 oktober
Deel 2: Vrijdag 27 oktober
Deel 3: Vrijdag 10 november

Je kan je vorderingen met onze Mystery Shawl delen 
op de sociale media via de hashtag #FilcolanaMy-
steryShawl2017. We hopen je resultaten hier te 
mogen bewonderen :-)

Materialen
Pernilla van Filcolana:
Kleur A: 50 g
Kleur B: 50 g
Kleur C: 100 g
Kleur D: 100 g
Kleur E: 100 g
Kleur F: 50 g
Een rondbreinaald van 4,5 mm
Steekmarkeerders

Stekenproef
22 steken en 42 rijen in ribbelsteek op een naald van 
4 mm = 10 x 10 cm

Speciale afkortingen
DMM (dubbele mindering in het midden): haal 2 ste-
ken samen af alsof je ze samen rechts breit, 1 R, haal 
de 2 afgehaalde steken over de gebreide steek.
ARO: haal 1 steek af, 1 R, haal de afgehaalde steek 
over de gebreide steek.

Tip
Bij het breiend opnemen van steken aan de zijkant 
van een gebreid deel: neem de steken op tot vlakbij 
de wachtnaald om gaatjes te vermijden. Het lijkt dan 
alsof je een steek te veel hebt, maar dit is echt nodig 
om gaatjes te vermijden en een egale overgang te 
krijgen.

Omslagdoek
DEEL 1 (zie diagram op pagina 2)
Begin met Kleur A en brei 3 steken rechts in een ring 
als volgt:
Leg de draad rond je linkerwijsvinger, in wijzerzin, 

met het draaduiteinde naar onder en naar links 
gericht. Steek de naald in de ring, leg een omslag 
en trek deze door de ring. Je hebt nu 1 steek op de 
naald. Leg een omslag (dit is de tweede steek), steek 
de naald nog eens in de ring, leg een omslag en trek 
deze door de ring. Er staan nu 3 steken op de naald.
Keer het werk en brei alle steken rechts. Je hebt nu 1 
ribbel gebreid die bestaat uit 2 rijen.
Rij 3 (goede kant van het werk): 1 R, [1 R, omslag, 1 
R] in volgende steek, 1 R.
Rijen 4 en elke teruggaande rij: Brei alle steken 
rechts.
Ga door met kleur B, maar breek de draad in kleur A 
niet: neem hem mee tot hij weer aan bod komt.
Rij 5: 2 R, [1 R, omslag, 1 R] in volgende steek, 2 R.
Rij 7: 3 R, [1 R, omslag, 1 R] in volgende steek, 3 R.
Ga door met kleur A.
Rij 9: 4 R, [1 R, omslag, 1 R] in volgende steek, 4 R.
Rij 11: 5 R, [1 R, omslag, 1 R] in volgende steek, 5 R.
Ga door zoals beschreven met afwisselend 4 rijen in 
kleur A en kleur B, en meerder in het midden van 
elke heengaande rij tot je in totaal 48 rijen hebt ge-
breid. Er staan nu 49 steken op de naald. Eindig met 
een teruggaande rij – de vierde rij in kleur B. Laat de 
steken wachten.
Breek de draden in kleur A en kleur B. 
Breek vervolgens de kleur(en) na elk deel dat je hebt 
gebreid.

DEEL 2
Brei de eerste 25 steken op de naald met kleur C.
Brei vervolgens 19 rijen rechts (= 10 ribbels). Zet de 
steken op een wachtnaald.

DEEL 3
Ga door met kleur D. Keer het werk, neem breiend 
10 steken op langs de linkerkant van het deel in kleur 
C (deel 2). Neem breiend op tussen de eerste en 
de tweede steek van de rijen, neem de eerste steek 
op net onder de wachtnaald met de steken van deel 
2. Brei de wachtende steken van deel 1; dit zijn de 
laatste 25 steken van dit deel (de middelste steek van 
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deel 1 brei je dus twee keer). Er staan nu 35 steken 
op de naald. Brei 9 rijen rechts (= 5 ribbels). Zet de 
steken op een wachtnaald.

DEEL 4
Ga door met kleur E. Keer het werk opnieuw en brei 
de 25 wachtende steken van deel 2. Neem 5 steken 
op langs de rechterkant van deel 3 – de laatste steek 
neem je op net onder de wachtnaald. Er staan nu 30 
steken op de naald. Brei 7 rijen rechts (= 4 ribbels). 
Zet de steken op een wachtnaald.

DEEL 5
Ga door met kleur F. Begin bij de opzetrand van deel 
1. Neem 24 steken op langs de rechterkant van dit 
deel, 10 steken langs de rechterkant van deel 2 en 5 
steken langs de rechterkant van deel 4, tot net onder 
de wachtnaald met de steken van deel 4. Er staan nu 
39 steken op de naald. Brei 13 rijen rechts (= 7 rib-
bels
). Zet de steken op een wachtnaald.

DEEL 6
Ga door met kleur E. Neem 5 steken op langs de 
linkerkant van deel 3, 24 steken langs deel 1 en 8 
steken langs deel 5, en tot vlak onder de wachtnaald 
met de steken van deel 5. Er staan nu
37 steken op de naald. Brei 13 rijen rechts. Brei 
vervolgens *2 rijen in kleur D en 2 rijen in kleur C*. 
Herhaal * tot * een keer. Eindig met 2 rijen in kleur D 
(= 12 ribbels in totaal). Zet de steken op een wacht-
naald.

DEEL 7
Ga door met kleur F. Neem 4 steken op langs de lin-
kerkant van deel 4, brei de 35 wachtende steken van 
deel 3 en neem 12 steken op langs deel 6, tot vlak 
onder de wachtnaald met de steken van deel 6. Neem 
12 steken op langs deel 6, tot vlak onder de wachtna-
ald met de steken van deel 6. Er staan nu 51 steken 
op de naald. Brei 5 rijen rechts (= 3 ribbels). Zet de 
steken op een wachtnaald.

DEEL 8
Ga door met kleur B. Neem 7 steken op langs de lin-
kerkant van deel 5, brei de 30 wachtende steken van 
deel 4 en neem 3 steken op langs de rechterkant van 
deel 7. Er staan nu 40 steken op de naald. Brei 9 rijen 
rechts (= 5 ribbels). Zet de steken op een wachtna-
ald.

DEEL 9
Ga door met kleur A. Neem 5 steken op langs de 
linkerkant van deel 8 en brei de 51 wachtende steken 
van deel 7. Er staan nu 56 steken op de naald. Brei 
15 rijen rechts (= 8 ribbels). Zet de steken op een 
wachtnaald.

DEEL 10
Ga door met kleur D. Neem 12 steken op langs de 
linkerkant van deel 6, brei de 39 wachtende steken 

van deel 5 en neem 5 steken op langs de rechterkant 
van deel 8. Er staan nu 56 steken op de naald. Brei 
13 rijen rechts (= 7 ribbels). Zet de steken op een 
wachtnaald.

DEEL 11
Ga door met kleur C. Neem 8 steken op langs de 
linkerkant van deel 9 en 3 steken langs deel 7. Brei 
de 37 wachtende steken van deel 6 en neem 7 steken 
op langs de rechterkant van deel 10. Er staan nu 55 
steken op de naald. Brei 15 rijen rechts (= 8 ribbels). 
Zet de steken op een wachtnaald.

DEEL 12
Ga door met kleur E. Neem 8 steken op langs de lin-
kerkant van deel 11 en brei de 56 wachtende steken 
van deel 10. Er staan nu 64 steken op de naald. Brei 
1 rij rechts. Brei vervolgens * 2 rijen in kleur B, 2 
rijen in kleur E*. Herhaal van * tot * en brei in totaal 
21 rijen (= 11 ribbels). Zet de steken op een wacht-
naald.

DEEL 13
Ga door met kleur F. Neem 11 steken op langs de 
linkerkant van deel 12 en 7 steken langs deel 10, 
brei de 40 wachtende steken van deel 8, en neem 8 
steken op langs de rechterkant van deel 9. Er staan 
nu 66 steken op de naald. Brei 15 rijen rechts. Brei 
vervolgens * 4 rijen in kleur D, 4 rijen in kleur E*. 
Herhaal van * tot *. Eindig met 4 rijen in kleur D (= 
18 ribbels). Zet de steken op een wachtnaald.

DEEL 14
Ga door met kleur E. Neem 18 steken op langs de 
linkerkant van deel 13, brei de 56 wachtende steken 
van deel 9, neem 8 steken op langs de rechterkant 
van deel 11. Er staan nu 82 steken op de naald. Brei 
7 rijen rechts (= 4 ribbels). Zet de steken op een 
wachtnaald.

DEEL 15
Ga door met kleur B. Neem 4 steken op langs de 
linkerkant van deel 14, brei de 55 wachtende steken 
van deel 11 en neem 11 steken op langs de rechter-
kant van deel 12. Er staan nu 70 steken op de naald. 
Brei 9 rijen in kleur B, 8 rijen in kleur A en 4 rijen in 
kleur F (= 11 ribbels in totaal). Zet de steken op een 
wachtnaald.

DEEL 16
Ga door met kleur C. Neem 11 steken op langs de 
linkerkant van deel 15, brei de 64 wachtende steken 
van deel 12 en neem 18 steken op langs de rechter-
kant van deel 13. Er staan nu 93 steken op de naald. 
Brei 7 rijen rechts (= 4 ribbels). Zet de steken op een 
wachtnaald.

DEEL 17
Ga door met kleur C. Neem 4 steken op langs de 
linkerkant van deel 16, brei de 66 wachtende steken 
van deel 13 en neem 4 steken op langs de rechter-
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kant van deel 14. Er staan nu 74 steken op de naald. 
Brei 9 rijen rechts (= 5 ribbels). Zet de steken op een 
wachtnaald.

DEEL 18
Ga door met kleur B. Neem 5 steken op langs de 
linkerkant van deel 17, brei de 82 wachtende steken 
van deel 14 en neem 11 steken op langs de rechter-
kant van deel 15. Er staan nu 98 steken op de naald. 
Brei 7 rijen rechts. Ga door met *2 rijen in kleur A, 2 
rijen in kleur B*, en herhaal van * tot *. Eindig met 
2 rijen in kleur A (= 9 ribbels). Zet de steken op een 
wachtnaald.

KANT 1
Ga door met kleur E, neem 9 steken op langs de 
linkerkant van deel 18, brei de 70 wachtende steken 
van deel 15 en neem 4 steken op langs de rechter-
kant van deel 16. Er staan nu 83 steken op de naald. 
Brei 15 rijen rechts (= 8 ribbels).
Brei deze 83 steken heen en weer als volgt:
* Brei 4 rijen in kleur C en 4 rijen in kleur B*. Herhaal 
van * tot * 2 keer.
Brei 4 rijen in kleur C.
Brei 22 rijen in kleur D.
Brei 6 rijen in kleur F.
*Brei 2 rijen in kleur A en 2 rijen in kleur F*. Herhaal 
van * tot * 3 keer.
Brei 2 rijen in kleur A.
Brei 8 rijen in kleur B.
Brei 28 rijen in kleur E.
Brei 10 rijen in kleur D.
*Brei 4 rijen in kleur C en 4 rijen in kleur E*. Herhaal 
van * tot * 1 keer. 
Brei 4 rijen in kleur C.
Brei 10 rijen in kleur F.
*Brei 2 rijen in kleur B en 2 rijen in kleur D*. Herhaal 
van * tot * 2 keer.
Brei 28 rijen in kleur C.
Brei 16 rijen in kleur D.
Brei 4 rijen in kleur E.
*Brei 4 rijen in kleur A en 4 rijen in kleur B*. Herhaal 
van * tot * 2 keer.
Brei 4 rijen in kleur A.

ZIGZAGRAND
Ga door met kleur D. Brei 2 rijen rechts.
Rij 3: 9 R, *omslag, 1 R, omslag, 15 R*. Herhaal 3 
keer van * tot *, omslag, 1 R, omslag, 9 R. Er staan 
nu 93 steken op de naald.
Rij 4: Brei alle steken rechts.
Rij 5: 1 R, ARO, *7 R, omslag, 1 R, omslag, 7 R, 
DMM*. Herhaal 3 keer van * tot *, 7 R, omslag, 1 R, 
omslag, 7 R, ARO, 1 R.
Herhaal rijen 4 en 5 nog 13 keer.
Brei 1 rij rechts. Zet 3 steken bij op aan het einde van 
deze rij, kant vervolgens af met een i-cord:
*2 R, 1 steek afhalen, 1 R (volgende steek uit de 
rand), haal de afgehaalde steek over de gebreide ste-
ek, zet de steken terug op de linkernaald *. Herhaal 
van * tot * tot alle steken van de rand zijn afgekant 

en alleen de 3 i-cord-steken nog op de naald staan.
Werk voort langs de linkerkant van deze rand en brei 
de i-cord als volgt: 3 R, zet de steken terug op de 
linkernaald (zo vorm je de hoek).
Ga door als volgt: *2 R, 1 steek afhalen, neem brei-
end 1 steek op uit de volgende ribbel, haal de afge-
haalde steek over de gebreide steek. Zet de steken 
terug op de linkernaald*. Herhaal van * tot * tot je 
aan de wachtende steken van deel 16 komt. Kant af 
met een i-cord, op dezelfde manier als de zigzagrand 
over deze steken, tot ze allemaal afgekant zijn. Zet 
de 3 steken van de i-cord op een wachtnaald.
Opgelet: Trek de steek die je opneemt uit de rand 
strak aan. Draadeindjes kan je mooi wegwerken in de 
i-cord.

KANT 2
Ga door met kleur B. Brei de 74 wachtende steken 
van deel 17 en neem breiend 9 steken op langs de 
rechterkant van deel 18. Er staan nu 83 steken op de 
naald. Brei 7 rijen (= 4 ribbels).
Brei deze 83 steken heen en weer als volgt:
Brei 18 rijen in kleur E.
*Brei 2 rijen in kleur D en 2 rijen in kleur F*. Herhaal 
van * tot * 2 keer.
Brei 2 rijen in kleur D.
Brei 26 rijen in kleur C.
Brei 12 rijen in kleur F.
*Brei 4 rijen in kleur B en 4 rijen in kleur A*. Herhaal 
van * tot * 1 keer.
Brei 10 rijen in kleur D.
Brei 6 rijen in kleur F.
Brei 10 rijen in kleur C.
Brei 30 rijen in kleur A.
*Brei 4 rijen in kleur E en 4 rijen in kleur D*. Herhaal 
van * tot * 3 keer.
Brei 10 rijen in kleur F.
*Brei 2 rijen in kleur B en 2 rijen in kleur C*. Herhaal 
van * tot * 2 keer.
Brei 8 rijen in kleur D.

ZIGZAGRAND
Ga door met kleur E. Brei 2 rijen.
Rij 3: 9 R, *omslag, 1 R, omslag, 15 R*. Herhaal * 
tot * 3 keer, omslag, 1 R, omslag, 9 R. Er staan nu 93 
steken op de naald.
Rij 4: Brei alle steken rechts.
Rij 5: 1 R, ARO, *7 R, omslag, 1 R, omslag, 7 R, 
DMM*. Herhaal * tot * 3 keer, 7 r, omslag, 1 r, om-
slag, 7 r, ARO, 1 r.
Herhaal rijen 4 en 5 nog 13 keer.
Brei 1 rij.

Zet de 3 wachtende I-cord-steken in kleur D hal-
verwege de zijkant van de omslagdoek op de naald. 
Brei een i-cordrand langs de rechterkant van de kant 
van de omslagdoek die je net hebt gebreid in kleur 
D. Stop aan de hoek. Brei 3 R voor de hoek. Ga door 
met kleur E en kant af met een i-cord langs de zig-
zagrand. Brei 3 R voor de hoek en ga door langs de 
eerste kant van het werk met kleur E.
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Wanneer je aan de I-cord-rand van de eerste kant 
komt, maas dan de twee uiteinden aaneen.


