Patroon Katten
Dit patroon kan ik niet meer op het web terugvinden. Exuses voor degene die het
gemaakt heeft. Mocht ik het terugvinden zal ik alsnog de link erbij vermelden.
Je kunt dit patroon gebruiken om het om te zetten in schaduwbreien. Dit
patroon is 71 bij 71. Zet het dubbele aantal steken op. Voor de rand eromheen
moet je nog meer steken opzetten.
De grijze katten breid je door zowel de heengaande als de teruggaande toeren
recht te breien.

Wit vakje = 2 steken, 4 toeren. Heengaande toeren recht. Teruggaande toeren
met lila recht en met zwart averecht.

Zwart vakje = 2 steken, 4 toeren. Heengaande toeren recht. Teruggaande
toeren met lila averecht en met zwart recht.

Grijs vakje = 2 steken, 4 toeren. Zowel heengaande toeren recht als
teruggaande toeren recht.
Afkorting:
- r = recht
- av = averecht
172 steken opzetten (meer als je aan de boven- en onderkant van de katten ook ruimte wilt).
Dit zien als 1ste heengaande toer. Bij alle heengaande (de oneven) toeren wordt er van kleur
gewisseld en ze worden recht gebreid. Dit patroon brei je van links naar rechts en ik ben
linksonder begonnen.
De teruggaande toeren zal ik beginnen met uitschrijven.
2e toer: recht breien.
4e toer: averecht breien.
Toer 1 t/m4 nog twee keer herhalen.
Van de tekening:
1e toer: 21 r, 8 av, 18 r, 8 av, 4 r, 2 av, 2 r, 2 av, 20 r, ((2 av, 2 r) 18 x herhalen), 15 r.
4ᵉ toer: 21 av, 8 r, 18 av, 8 r, 4 av, 2 r, 2 av, 2 r, 20 av, ((2 r, 2 av) 18 x herhalen), 15 av.
6e toer: 19 r, 12 av, 12 r, 14 av, 4 r, 2 av, 24 r, ((2 av, 2 r) 17 x herhalen), 2 av, 15 r.
8ᵉ toer: 19 av, 12 r, 12 av, 14 r, 4 av, 2 r, 24 av, ((2 r, 2 av) 17 x herhalen), 2 r, 15 av.
Verder breien volgens patroon. Alleen het grote hart heb ik aangepast met breien.
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