Karma is geen illusie

Het blokje is een illusion knit of schaduwbreiwerk. Illusion knits worden gebreid met twee kleuren
garen.
Je breit alleen maar rechte en averechte steken. Technisch is het dus helemaal niet moeilijk, je moet
alleen maar goed kunnen tellen en opletten.
Al breiend maak je ribbels of stukjes tricotsteek. Ribbels zijn hoger dan tricotsteek, dus als je van
opzij naar je breiwerk kijkt, dan dekken de ribbels de tricotsteek af. Je ziet dan alleen de ribbels.
Door met de plaats van de ribbels in de verschillende kleurstrepen te spelen, krijg je het patroon.

Zet 35 steken op met kleur 1.
Brei steeds 2 naalden met kleur 1, daarna twee naalden met kleur 2, dan weer 2 naalden met kleur 1,
dan weer kleur 2, enzovoort.
Naald 1, 3, 5, en alle volgende heengaande naalden recht breien.
Het patroon vormt zich door in de teruggaande naalden rechte en averechte steken af te wisselen
volgens de teltekening. In de teltekening zijn alleen de teruggaande naalden te zien, dus je breit ze
steeds van links naar rechts. De witte vakjes zijn averechte steken, de gekleurde vakjes zijn rechte
steken.
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Voor de liefhebbers van uitgeschreven patronen het volgende:
Alle oneven naalden: recht
Naald 1 en 2: kleur 1
Naald 3 en 4: kleur 2
Naald 5 en 6: kleur 1
Naald 7 en 8: kleur 2
Enzovoort enzovoort enzovoort
Naald 2: r
Naald 4: av
Naald 6: r
Naald 8: 4 av, 27 r, 4 av
Naald 10: 4 r, 27 a,4 r
Naald 12: 4 av, 27 r, 4 a
Naald 14: 4 r, 27 av, 4 r
Naald 16: 4 av, 27 r, 4 av
Naald 18: 14 r, 9 av, 12 r
Naald 20: 12 av, 10 r, 13 av
Naald 22: 12 r, 8 av, 15 r
Naald 24: 10 av, 10 r, 15 av
Naald 26: 10 r, 7 av, 18 r
Naald 28: 8 av, 14 r, 13 av
Naald 30: 8 r, 14 av, 13 r
Naald 32: 6 av, 19 r, 10 av
Naald 34: 6 r, 8 av, 1 r, 10 av, 10 r
Naald 36: 4 av, 10 r, 1 av, 13 r, 7 av
Naald 38: 4 r, 8 av, 5 r, 11 av, 7 r
Naald 40: 4 av, 8 r, 5 av, 14 av, 4 r
Naald 42: 4 r, 6 av, 10 r, 11 av, 4 r
Naald 44: 4 av, 6 r, 10 av, 11 r, 4 av
Naald 46: 4 r, 4 av, 15 r, 8 av, 4 r
Naald 48: 4 av, 4 r, 15 av, 8 r, 4 av
Naald 50: 4 r, 2 av, 20 r, 5 av, 4 r
Naald 52: 4 av, 2 r, 20 av, 5 r, 4 av
Naald 54: 4 r, 1 av, 24 r, 2 av, 4 r
Naald 56: 4 av, 1 r, 24 av, 2 r, 4 av
Naald 58: r
Naald 60: av
Naald 62: r
Kant alle steken af met kleur 1.

Voor de mensen die een pietsie meer willen heb ik een variatie op dit blokje gemaakt. Ook hier brei
je een illusion knit, maar in kleur 2 is een hartje ingebreid met de intarsiatechniek. Gebruik
afzonderlijke draden voor ieder deel van meerkleurige naalden en sla bij de kleurwisselingen de
draden steeds om elkaar heen, anders krijg je gaatjes.
Je werkt hier dus met één draad in kleur 1 en drie draden voor de naalden in kleur 2. Een heel
gefriemel, dus alleen iets voor mensen die een uitdaging aan willen gaan. Wissel steeds bi j het
zwarte streepje van kleur.
In dit geval zul je ook bij de heengaande naalden van kleur 2 goed op moeten letten. Ze worden ook
nu allemaal recht gebreid, maar je moet wel van kleur wisselen.
Voor de steken die het hartje vormen geldt dat in de teruggaande naalden de lichtroze vakjes
averecht gebreid moeten worden, de rode vakjes recht.
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In principe is het beter om te werken met twee kleuren die een behoorlijk contrast hebben. Eén van
mijn eerste pogingen om dit blokje te ontwerpen had naar mijn idee te weinig contrast:

Natuurlijk heb ik nu uiteindelijk wel drie blokjes voor de deken, in plaats van één, dus al mijn werk is
niet voor niets geweest 
Veel plezier!

