Fair en duurzaam!

Kennis maken met Fair Isle: Patroon voor laarsboorden, (hoge) wandelschoenen, korte laarsjes enz.
Maat:
1 maat: omtrek ca.37 cm = 96 steken met rondbreinaald 3 mm
Toelichting:
Dit patroon is eenvoudig te vergroten of te verkleinen door steken te vermeerderen of verminderen mits de
totale opzet deelbaar is door 4. Neem voor de gewenste maat de omtrek van de bovenkant van schoen of
(hoge/korte) laars waar het boord op gedragen wordt. Niet de omtrek van je been meten!
Filmpje 2-handige Fair Isle techniek: https://www.philosopherswool.com/Pages/Twohandedvideo.htm
Laat bij het wisselen van kleur zo’n 10-15 cm draad hangen om later af te werken.
Benodigdheden:
Noorse scheerwol of Shetland wol. Voor dit patroon-voorbeeld is Rauma Finull garn gebruikt:





22 gram (ca. 80 meter) kleur grijs 403
7 gram (ca. 26 meter) kleur bruin 491
5 gram (ca. 18 meter) kleur oker 141
3 gram (ca. 11 meter) kleur groen 498

en ROWAN Scottish Tweed





2 gram (ca. 8 meter) kleur sunset orange
rondbreinaald (liever geen bamboe maar één die gladder ofwel zijdeachtig aanvoelt) lengte 40 cm,
3mm of andere naalddikte om de juiste afmetingen te verkrijgen voor het proeflapje.
1 stekenmarkeerder
1 maasnaald

Proeflapje:
In tricotsteek 26 st/10cm met rondbreinaald 3 mm
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Opzet:
96 steken (voor de hoge laarzen, dit voorbeeld) met de rondbreinaald met de kleur grijs. Plaats een
stekenmarkeerder en sluit de toer. Let er bij het sluiten van de toer op dat de steken niet gedraaid zitten.
Toer 1 t/m 12: Boordsteek *2 gedraaid recht, 2 averecht* Tussen de * herhalen.
Toer 13: recht
Toer 14, 15 en 16 averecht
Toer 17: recht
Vanaf toer 18 t/m 34 volgens telpatroon breien. De kleuren breien die volgens telpatroon aangegeven zijn.

Toer 35: recht (hecht aan met grijs)
Toer 36 t/m 38: averecht
Toer 39: recht
Toer 40 t/m 43: boordsteek *2 gedraaid recht, 2 averecht* Tussen de * herhalen.
Tenslotte de steken in boordpatroon (niet te los!!) afkanten.
Afwerking:
Werk alle loshangende draden zorgvuldig naar binnen toe af alvorens de steken bij begin en eind van de toer
even aangetrokken te hebben aan de binnenzijde van het werk.
Nu showen maar! Probeer ook eens andere kleurstellingen uit. Een ideaal “tussendoor project” en uitermate
geschikt om restjes wol mee op te maken.
Dit patroon is ook prima te gebruiken voor het breien van een haarband of als rand aan onderzijde van een unikleurig vest of trui, shawl en noem maar op. Mogelijkheden genoeg!
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Voor de boorden van de korte laarsjes hieronder heb ik 80 steken opgezet en de averechte randen, boven en
onder het telpatroon, achterwege gelaten.

Veel draagplezier ervan!

Gelieve dit patroon uitsluitend voor persoonlijke (niet commerciële) doeleinden te gebruiken.
Er zit copyright op dit patroon. Vragen? Mail naar carlace@ziggo.nl

© Carla van Doorn
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