
cowl kit
Storm
Scheepjes Peru
(20% Alpaca, 80% Acryl; 100 gr/75 m)

4 x 100 gr bollen Scheepjes Peru, in kleur naar keuze
12 mm rondbreinaalden, 80 cm lang

 Stekenmarkeerder

Benodigdheden

7 stn en 10 rijen in ribbel s met 
12 mm naalden en dubbele 
draad meten 10 x 10 cm

GK goede kant
s/stn steek/steken
[ ]  aantal stn in toer

Omtrek 80 cm
Hoogte 38 cm

Opmerkingen
Brei Cowl met dubbele draad, houd twee draden samen alsof ze één zijn (gebruik twee bollen tegelijkertijd, één 
draad van elke bol). Brei in het rond in ribbel s: één toer averecht, één toer recht.
Plaats stekenmarkeerder om begin van toer te markeren.
(Let op: wissel voor ribbel s in het rond averechte en rechte toeren af. Ribbel s op rechte naalden betekent elke rij recht breien.)

Stekenverhouding Afmetingen Afkortingen

Instructies
Zet 52 stn op. Let op dat stn niet verdraaien, sluit om in het rond te gaan breien.
Toer 1 (GK) Averecht. [52 stn] 
Toer 2 (GK) Recht. [52 stn]
Herhaal Toer 1-2 tot Cowl 38 cm meet.
Kant losjes af. 

Afwerking
Hecht alle draadjes af.

Zo sluit je in het rond
Controleer of het juiste aantal steken is opgezet en dat de opzetrij 
niet verdraaid is. Plaats stekenmarkeerder op de punt van de 
rechternaald. Trek stevig aan bij het recht of averecht breien 
van de eerste steek om gatenvorming te voorkomen.

Zet voor een netjes resultaat één steek extra op. Schuif  
eerste opzetsteek op rechternaald, plaats stekenmarkeerder,  
brei tot de laatste twee steken van de toer, brei de laatste  
twee steken voor de stekenmarkeerder recht of averecht samen.

DoorDoor

Steken-
markeerder

Scan de QR-code voor een instructievideo over breien

cowl kit Storm
Scheepjes Peru
(20% Alpaca, 80% Acrylic; 100g/75m)

4 x 100g balls of Scheepjes Peru, in your chosen colour
12mm circular knitting needles, 80cm long
Stitch marker

Materials

7 sts and 10 rows to measure
10 x 10cm over garter st using
12mm needles and holding
yarn double stranded

RS right side
st(s)stitch(es)
[ ]  number of sts on a given round

Circumference 80cm (31½in)
Height 38cm (15in)

Pattern Notes
Cowl is worked double-stranded, with two strands of yarn held together and used as one (use two balls at the
same time, taking one strand from each). It is worked in the round and in garter st: purl one round, knit one round.
Use stitch marker to indicate beginning/end of each round.
(Note: garter st in the round as used here alternates purl and knit rounds. Garter st on straight needles means every row is a knit row.)

Gauge/TensionMeasurementsAbbreviations

Instructions
Cast on 52 sts. Being careful not to twist sts, join to work in round.
Round 1 (RS) Purl. [52 sts]
Round 2 (RS) Knit. [52 sts]
Repeat Rounds 1-2 until Cowl measures 38cm.
Cast off loosely.

To Finish
Weave in ends.

Turn over

for more 

knitting help!

How to join a round
Check the correct number of stitches have been cast on, and
that the cast on row is not twisted. Place a stitch marker on the
point of the right needle, and when knitting or purling the
first stitch, pull tight to prevent a hole forming.

For a neat result, cast on one extra stitch. Slip first cast on stitch
onto right needle, place stitch marker, knit or purl the round to last
two stitches before marker, knit or purl last two stitches together.

By By

Find a video tutorial for knitting basics here

Stitch marker


