
 

OMSLAGDOEK IN SOL DEGRADE 

 

Materialen :  

Lang Yarns  “SOL DEGRADE”: 2 kluwens van 100 gr 
Een stel breinaalden zonder knop van 5,5 mm 

 
 

Afkortingen : 
NLD = naald, naalden 

ST = steek, steken 
R= recht 

MR = 1 rechtsvallende meerdering : ), steek de 
rechterbreinaald  in de lus net onder de volgende ST 

en  zet deze bij op de linkernaald, brei deze lus 
verdraaid R . 

Werkwijze : 

Zet 48 ST op en brei 2 NLD alle ST R.  

3de NLD : brei 1 ST R, *1MR, 3 ST R*, herhaal van * tot * tot er nog 2 ST over zijn : brei dan 1 MR en de laatste 2 ST R 

4de tot en met 6de NLD : brei alle ST R. 

7de NLD : brei 2 ST R, *1MR, 4 ST R*, herhaal van * tot * tot er nog 2 ST over zijn : brei dan 1 MR en de laatste 2 ST R 

8ste tot en met 10de NLD : brei alle ST R. 

11de NLD : brei 3 ST R, *1MR, 5 ST R*, herhaal van * tot * tot er nog 2 ST over zijn : brei dan 1 MR en de laatste 2 ST R 

12de tot en met 14de NLD : brei alle ST R. 

15de NLD : brei 4 ST R, *1MR, 6 ST R*, herhaal van * tot * tot er nog 2 ST over zijn : brei dan 1 MR en de laatste 2 ST R 

16de tot en met 18de NLD : brei alle ST R. 

19de NLD : brei 5 ST R, *1MR, 7 ST R*, herhaal van * tot * tot er nog 2 ST over zijn : brei dan 1 MR en de laatste 2 ST R 

20ste  tot en met 22ste NLD : brei alle ST R. 

23ste  NLD : brei 6 ST R, *1MR, 8 ST R*, herhaal van * tot * tot er nog 2 ST over zijn : brei dan 1 MR en de laatste 2 ST R 

24ste  tot en met 26ste NLD : brei alle ST R. 

27ste  NLD : brei 7 ST R, *1MR, 9 ST R*, herhaal van * tot * tot er nog 2 ST over zijn : brei dan 1 MR en de laatste 2 ST R 

28ste  tot en met 30ste NLD : brei alle ST R. 

31ste  NLD : brei 8 ST R, *1MR, 10 ST R*, herhaal van * tot * tot er nog 2 ST over zijn : brei dan 1 MR en de laatste 2 ST R 

32ste  tot en met 34ste NLD : brei alle ST R. 

35ste  NLD : brei 9 ST R, *1MR, 11 ST R*, herhaal van * tot * tot er nog 2 ST over zijn : brei dan 1 MR en de laatste 2 ST R 

 

 

 

 

 



36ste NLD : Zet 11 ST af, de 12de ST staat nog op de rechternaald,*leg een omslag over de rechternaald en haal de ST hierover 

heen*, herhaal nog 2 x van * tot *; laat de eerstvolgende ST ( = de 13de ST) op de linkernaald vallen, brei alle overige ST R. 

37ste NLD : brei alle ST R 

38ste NLD : idem als de 36ste 

39ste NLD : brei 10 ST R, *1MR, 12 ST R*, herhaal van * tot * tot er nog 2 ST over zijn : brei dan 1 MR en de laatste 2 ST R 

40ste NLD : Zet 12 ST af, de 13de ST staat nog op de rechternaald,*leg een omslag over de rechternaald en haal de ST hierover 

heen*, herhaal nog 2 x van * tot *; laat de eerstvolgende ST ( = de 14de ST) op de linkernaald vallen, brei alle overige ST R. 

41ste NLD : brei alle ST R 

42ste NLD : idem als de 40ste NLD 

43te NLD : brei 11 ST R, *1MR, 13 ST R*, herhaal van * tot * tot er nog 2 ST over zijn : brei dan 1 MR en de laatste 2 ST R 

44ste NLD : Zet 13 ST af, de 14de ST staat nog op de rechternaald,*leg een omslag over de rechternaald en haal de ST hierover 

heen*, herhaal nog 2 x van * tot *; laat de eerstvolgende ST ( = de 15de ST) op de linkernaald vallen, brei alle overige ST R. 

45ste NLD : brei alle ST R 

46ste NLD : idem als de 44ste NLD 

47ste NLD : brei 12 ST R, *1MR, 14 ST R*, herhaal van * tot * tot er nog 2 ST over zijn : brei dan 1 MR en de laatste 2 ST R 

48ste NLD : Zet 14 ST af, de 15de ST staat nog op de rechternaald,*leg een omslag over de rechternaald en haal de ST hierover 

heen*, herhaal nog 2 x van * tot *; laat de eerstvolgende ST ( = de 16de ST) op de linkernaald vallen, brei alle overige ST R. 

49ste NLD : brei alle ST R 

50ste NLD : idem als de 48ste NLD 

51ste NLD : brei 13 ST R, *1MR, 15 ST R*, herhaal van * tot * tot er nog 2 ST over zijn : brei dan 1 MR en de laatste 2 ST R 

52ste NLD : Zet 15 ST af, de 16de ST staat nog op de rechternaald,*leg een omslag over de rechternaald en haal de ST hierover 

heen*, herhaal nog 2 x van * tot *; laat de eerstvolgende ST ( = de 17de ST) op de linkernaald vallen, brei alle overige ST R. 

53ste NLD : brei alle ST R 

54ste NLD : idem als de 52ste NLD 

55ste NLD : brei 14 ST R, *1MR, 16 ST R*, herhaal van * tot * tot er nog 2 ST over zijn : brei dan 1 MR en de laatste 2 ST R 

56ste NLD : Zet 16 ST af, de 17de ST staat nog op de rechternaald,*leg een omslag over de rechternaald en haal de ST hierover 

heen*, herhaal nog 2 x van * tot *; laat de eerstvolgende ST ( = de 18de ST) op de linkernaald vallen, brei alle overige ST R. 

57ste NLD : brei alle ST R 

58ste NLD : idem als de 56ste NLD 

59ste NLD : brei 15 ST R, *1MR, 17 ST R*, herhaal van * tot * tot er nog 2 ST over zijn : brei dan 1 MR en de laatste 2 ST R 

60ste NLD : Zet 17 ST af, de 18de ST staat nog op de rechternaald,*leg een omslag over de rechternaald en haal de ST hierover 

heen*, herhaal nog 2 x van * tot *; laat de eerstvolgende ST ( = de 19de ST) op de linkernaald vallen, brei alle overige ST R. 

61ste NLD : brei alle ST R 

62ste NLD : idem als de 60ste NLD 

63ste NLD : brei 16 ST R, *1MR, 18 ST R*, herhaal van * tot * tot er nog 2 ST over zijn : brei dan 1 MR en de laatste 2 ST R 

64ste NLD : Zet 18 ST af, de 19de ST staat nog op de rechternaald,*leg een omslag over de rechternaald en haal de ST hierover 

heen*, herhaal nog 2 x van * tot *; laat de eerstvolgende ST ( = de 20ste  ST) op de linkernaald vallen, brei alle overige ST R. 

65ste NLD : brei alle ST R 

66ste NLD : zet alle overige 19 ST R en soepel af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


