63 Mantel
Maat S - M

Modelmaten:

Borstomtrek
Lengte

84 cm
125 cm

Materiaal: LANGYARNS LUSSO (extrafijne merino, zijde, kameel, superkid mohair) elk 150 g =
6 kluw grijs 945.0005 en antraciet 945.0070 en telkens 100 g = 4 kluw gebroken wit 945.0094,
bordeaux 945.0080, groen 945.0016, beige 945.0023, lichtgrijs 945.0003 en zwart 945.0004.
LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 7. 1 haaknld Nr 7. 1 korte rondbrnld of kousenbrnld Nr 7. 3
knopen.

Kleurcombinaties: kleur 1 = 2 draden lichtgrijs en telkens 1 draad grijs en antraciet, kleur 2 = 2
draden grijs, telkens 1 draad lichtgrijs en antraciet, kleur 3 = telkens 2 draden antraciet en grijs
en 1 zwart, kleur 4 = 2 draden grijs, telkens 1 draad zwart en bordeaux, kleur 5 = telkens 2 draad
bordeaux, antraciet, lichtgrijs en gebroken wit, kleur 6 = telkens 2 draden bordeaux en beige,
kleur 7 = 2 draden grijs en 2 draad antraciet, kleur 8 = 2 draden grijs, telkens 1 draad lichtgrijs en
gebroken wit, kleur 9 = telkens 3 draden lichtgrijs en1 draden lichtgrijs, kleur 10 = 1 draden
groen, telkens 2 draad gebroken wit en 1 lichtgrijs, kleur 11 = telkens 1 draad lichtgrijs, grijs,
groen en gebroken wit, kleur 12 = 2 draden grijs, telkens 1 draad lichtgrijs en groen, kleur 13 = 1
draden antraciet, telkens 2 draad grijs en 1 draad groen, kleur 14 = telkens 3 draden antraciet en
1 groen, kleur 15 = 2 draden zwart en 1 draad groen en 1 antraciet, kleur 16 = 4 draden groen,
kleur 17 = 3 draden zwart en 1 draad antraciet, kleur 18 = 1 draden groen, telkens 12draad
zwart en 1 antraciet, kleur 19 = 2 draden bordeaux, telkens 1 draad zwart en grijs, kleur 20 =
telkens 1 draden groen en 2 zwart en 1 antraciet, kleur 21 = 1 draden zwart, telkens 1 draad
groen en gebroken en antraciet wit, kleur 22 = 2 draden beige , telkens 2 draad zwart, kleur 23 =
telkens 2 draden lichtgrijs en groen, kleur 24 = telkens 3 draden grijs en 1 groen, kleur 25 = 1
draden antraciet en telkens 2 draad zwart en 1 groen, kleur 26 = 3 draden bordeaux en 1 draad
beige, kleur 27 = 3 draden bordeaux en 1 draad grijs, kleur 28 = telkens draden bordeaux en
1grijs, kleur 29 = 1 draden beige en telkens 2 draad gebroken wit en 1 bordeaux, kleur 30 =
telkens 1 draden groen en 2 zwart en 1 antraciet, kleur 31 = 2 draden beige en telkens draad
gebroken wit, kleur 32 = 3 draden lichtgrijs en 1 draad gebroken wit, kleur 33 = 2 draden groen,
telkens 1 draad zwart en lichtgrijs, kleur 34 = 2 draden groen, telkens 1 draad zwart en grijs,
kleur 35 = telkens 3 draden zwart en 1 draden antraciet.

Patroon I:

Nldn Nr 7: 1ste vierkant (kleur 1): 30 st opz. 1ste rij goede kant: 1 kst, *
1 r st, 2 st r samenbr, 1 omslag, 1 r st, 1 omslag, 2 st verdr samenbr *,
van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r st, 2 st r samenbr, 1 omslag, 1 r
st, 1 kst. 2de rij av kant: av. Deze 2 rijen blijven herh tot er 36 rijen bereikt
zijn. Daarna elastisch afk (zie tip 2).

Patroon II:

Nldn Nr 7: 2de vierkant (kleur 2): 29 st opz (het aantal st verandert in
elke rij). 1ste rij goede kant: 1 kst, 3 av st, * 1 r st, 1 omslag, 2 av st, 3 r
st, 2 st r samenbr, 2 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r st, 1
omslag, 3 av st, 1 kst (= 30 st). 2de en alle volg rijen av kant: de st br
zoals ze zich voordoen, de omslag av br. 3de rij: 1 kst, 3 av st, * 1 r st, 1
omslag, 1 r st, 2 av st, 2 r st, 2 st r samenbr, 2 av st *, van * tot * bliijven
herh, eindigen met 1 r st, 1 omslag, 1 r st, 3 av st, 1 kst (= 31 st). 5de rij: 1
kst, 3 av st, * 1 r st, 1 omslag, 2 r st, 2 av st, 1 r st, 2 st r samenbr, 2 av st
*, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r st, 1 omslag, 2 r st, 3 av st, 1 kst
(= 32 st). 7de rij: 1 kst, 3 av st, * 1 r st, 1 omslag, 3 r st, 2 av st, 2 st r
samenbr, 2 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r st, 1 omslag, 3
r st, 3 av st, 1 kst (33 st). 9de rij: 1 kst, 3 av st, * 3 r st, 2 st r samenbr, 2
av st, 1 r st, 1 omslag, 2 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 3 r st,
2 st r samenbr, 3 av st, 1 kst (32 st). 11de rij: 1 kst, 3 av st, * 2 r st, 2 st r
samenbr, 2 av st, 1 r st, 1 omslag, 1 r st, 2 av st *, van * tot * blijven herh,
eindigen met 2 r st, 2 st r samenbr, 3 av st, 1 kst (31 st). 13de rij: 1 kst, 3
av st, * 1 r st, 2 st r samenbr, 2 av st, 1 r st, 1 omslag, 2 r st, 2 av st *, van
* tot * blijven herh, eindigen met 1 r st, 2 st r samenbr, 3 av st, 1 kst (30
st). 15de rij: 1 kst, 3 av st, * 2 st r samenbr, 2 av st, 1 r st, 1 omslag, 3 r st,
2 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 2 st r samenbr, 3 av st, 1 kst
(29 st). 2x de 1ste tot de 16de rij, aansluitend nog 1x de 1ste tot de 8ste rij
br, daarna elastisch afk (zie tip 2).

Patroon III:

Nldn Nr 7: 3de vierkant (kleur 3): 30 st opz. ribbels = r op goede en av
kant. 50 rijen br, daarna elastisch afk.

Patroon IV:

Nldn Nr 7: 4de vierkant (kleur 4): 30 st. Blokjespatroon: 1ste rij: 1 kst, * 7
r st, 7 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. 2de tot de 10de
rij: de st br zoals ze zich voordoen. 11de rij: 1 kst, * 7 av st, 7 r st *, van *
tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. 12de tot de 20ste rij: de st br zoals
ze zich voordoen. 2x de 1ste tot de 20ste rij br, daarna elastisch afk.

Patroon V:

Nldn Nr 7: 5de vierkant (kleur 5): 30 st opz. Dwarse ribbels: * 5 rijen r
jersey = r op goede kant, av op av kant. 5 rijen av jersey = av op goede
kant, r op av kant *. Van * tot * 4x br, daarna elastisch afk.

Patroon VI:

Nldn Nr 7: 6de vierkant (kleur 6): 30 st opz. 1 r kst, * 1 r st, 2 av st, 1 r st
*, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r kst. In de volg rij de st br zoals
ze zich voordoen. 40 rijen br, daarna elastisch afk.

Patroon VII:

Nldn Nr 7: Entrelac (vlechtpatroon, kleurindeling zie schema): er wordt
altijd van rechts naar links en van links naar rechts gebreid. Telkens in de
rij van rechts naar links een r st meer erbij br tot het gewenste aantal st
bereikt is, hierbij de st die van links naar rechts r gebreid worden altijd
verdr br.

1ste hoek: 1 r st br, daarna deze st nogmaals van links naar rechts br,
dwz met de linkernld in het achterste draadje van de st insteken, de draad
van achter naar voor om de nld leggen en de st over de draad halen. Nu 2
st van rechts naar links br, hierbij de 1ste st verdr br. Daarna deze 2 st van
links naar rechts br. Nu op deze manier verder br en altijd 1 st meer erbij
br tot er 15 st op de rechternld zijn. Deze st laten liggen en meteen met de
volg hoek beginnen. 2de tot de 12de hoek: als de 1ste hoek br.
Linker zijhoek: van links naar rechts: 2 r st. Van rechts naar links: 2 r st.
Van links naar rechts: 1 r st, 1 st r verdr meerd (het dwarsdraadje van
achter naar voor op de nld leggen en br), 2 st r samenbr (= de laatste st
van de linkernld met de 1ste st van de rechternld samenbr). Van rechts
naar links: 3 r verdr st. Van links naar rechts: 1 r st, 1 st meerd, 1 r st, 2 st
samenbr. Op deze manier verder br tot er 15 st op de rechternld zijn.
Middelste hoek (van links naar rechts): uit de rechterkant van de laatste
hoek verdeeld 15 st opnemen, hierbij met een haaknld de draden
doortrekken en op de linkernld leggen. Van rechts naar links: 15 r verdr st.
Van links naar rechts: 14 r st br, 2 st r samenbr (= laatste st + 1ste st van
de volg hoek). Zo verder br tot er opnieuw 15 st op de linkernld zijn. De
volg 10 hoeken op dezelfde manier br.
Rechter zijhoek: van rechts naar links: 2 r verdr st. Van links naar rechts:
2 r st. Van rechts naar links: 1 r verdr st, 1 st meerd, 2 st r verdr samenbr.
Van links naar rechts: 3 r st. Van rechts naar links: 1 r verdr str, 1 st
meerd, 1 r verdr st, 2 st r verdr samenbr. Op deze manier verder br tot er
15 st op de rechternaald zijn.
Middelste hoek (van rechts naar links): uit de linkerkant verdeeld 15 st
opnemen. Van links naar rechts: 15 r st. Van rechts naar links: 14 r verdr
st, 2 st r verdr samenbr. Zo verder br tot er opnieuw 15 st op de rechternld
zijn. De volg 11 hoeken op dezelfde manier br. 3de tot de 8ste rij: op
deze manier verder br, hierbij worden in elke volg rij minder aantal st uit de
randen opgenomen (zie schema)

Patroon VIII:

Nldn Nr 7: r jersey = r op goede kant, av op av kant.

Patroon IX:

Nld Nr 7: haakpatroon (20 st): 1ste rij: 2 l om te stijgen, 1 hSt in elke st
van de vorige rij. 2de rij: 6 l om te stijgen, 1 dSt, 2 l, 1 dSt in het 1ste hSt
van de vorige rij, 2 st van de vorige rij overslaan, 1 v in het volg st, 2 hSt
van de vorige rij overslaan, * 1 dSt, 2 l, 1 dSt, 2 l, 1 dSt in het volg st *, van
* tot * blijven herh, eindigen met een st groep. 3de rij: 1 l, * 1 v, in het
middelste dSt van de st groep van de vorige rij, in de volg v van de vorige
rij, 1 st groep hak *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 v in het
middelste dSt. 4de rij: als de 2de rij hak. 5de + 6de rij: 2 l om te stijgen, in

elke st van de vorige rij 1 hSt hak, hierbij telkens in de 2 l van de 4de rij
maar 1 hSt hak.
Patroon X:

Nldn Nr 7: valse patentsteek (oneven aantal st): het pat wordt zonder kst
gebreid. * 2 r st, 2 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r st. Deze
rij blijven herh.

Patroon XI:

Nld Nr 7: haakpatroon (42 st): 1ste + 2de rij met kleur 13: 3 l om te
stijgen, in elke st van de vorige rij 1 St hak. 3de, 4de en 5de rij met kleur
14, 6de + 7de rij met kleur 14: kruis dStb: 4 l om te stijgen, * 1 st van de
vorige rij overslaan, 1 dSt in het volg St van de vorige rij hak, 1 l, 1 dSt
achteraan in het overgeslaan St van de vorige rij hak *, van * tot * blijven
herh. 8ste rij met kleur 15: 3 l om te stijgen, * 1 omslag om de nld, in het
dSt van de vorige rij insteken, 1 lus doorhalen en lang trekken, 1 omslag,
in hetzelfde dSt van de vorige rij insteken, 1 lus halen en lang trekken, 1
omslag, in hetzelfde dSt van de vorige rij insteken, 1 lus halen en lang
trekken, 1 omslag om de nld en alle lussen en omslagen samen afhak (= 1
pomponst), 1 l, 1 St van de vorige rij overslaan *, van * tot * blijven herh,
eindigen met 1 pomponst . 9de + 11de rij met kleur 16: 2 l om te stijgen,
in elke st van de vorige rij een 1 hSt hak. 10de + 12de rij: als rij 8 hak,
maar met kleur 17. 13de rij: als rij 7 maar met kleur 18. 14de + 15de rij
met kleur 18: 3 l om te stijgen, in elk dSt van de vorige rij 1 St hak. 16de
rij: 2 l om te stijgen, in elke st van de vorige rij een 1 hSt hak.

Patroon XII:

Nldn Nr 7: 1ste toer: * 1 st afh, 1 omslag, 2 r st, de afgehaalde st over alle
3 st halen, 2 av st *, van * tot * blijven herh. 2de toer: de st en omslagen
av br. De 1ste + 2de toer nog 4x herh.

Patroon XIII:

Nldn Nr 7: ajourpatroon: 1ste toer: * 2 st r samenbr, 1 omslag *, van * tot *
blijven herh. 2de toer: r. De 1ste + 2de toer nog 4x herh.

Patroon XIV:

Nld Nr 7: haakpatroon (50 st): 1ste toer: 4 l om te stijgen, 1 st van de
(gebreide) vorige rij overslaan, 1 St, * 1 l, 1 st van de (gebreide) vorige rij
overslaan, 1 St *, van * tot * blijven herh, 1 l, de toer met een hv sluiten.
2de toer: 4 l om te stijgen, * in elk St van de vorige rij 1 St hak, 1 l *, van *
tot * blijven herh, de toer met een hv sluiten. De 2de toer nog 8x herh,
hierbij in de 9de toer met kleur 19 verder hak. 11de toer: 2 l, 1 toer hSt
hak, hierbij telkens 2 hSt samenhak.

Patroon XV:

Nld Nr 7: sterrenpatroon (48 st): 1ste toer: de 1ste st lang trekken tot een
hoogte van ca 1 St, 1 omslag, de 1ste lus goed vasthouden, in het 1ste
hSt van de vorige rij insteken en opnieuw een lus halen, 1 omslag, in
hetzelfde hSt van de vorige rij insteken en opnieuw 1 lus halen, er zijn nu
5 lussen op de nld, nu alle 5 lussen in 1x met 1 hv afhak = 1 ster. Op
dezelfde manier nog een ster in de 5 lussen van de 1ste ster hak, maar de
lussen niet afhak, een volg ster in het 1ste hSt hak * en een volg ster hak
na 2 st over te slaan, maar de lussen niet afhak = 15 lussen, aansluitend

deze lussen 1x met een hv afhak, de volg ster in de lussen van de 15
samengehaakte lussen hak, maar de lussen niet afhak, een volg ster in
hetzelfde hSt van de vorige rij hak, maar de lussen niet afhak*, * van * tot
* blijven herh. De toer met een hv in de 1ste hv van de ster sluiten. 2de
toer: als de 1ste toer maar de ster ipv in de hSt in de lussen van de 15
samengebreide st van de vorige rij hak.
Patroon XVI:

Nldn Nr 7: schelppatroon gebreid: 1ste toer: 1 r st, * 1 r st, 1 omslag, 5x
herh *, van * tot * blijven herh. 2de toer: 1 r st, * de volg 5 st op de
rechternld nemen, hierbij de omslag laten vallen, de st terug op de
linkernld nemen en r samenbr, de st nog op de nld laten en afwiss 1
omslag, 1 r st br tot er terug 5 st op de nld zijn, aansluitend deze 5 st op
de rechternld nemen, 1 r st *, van * tot * blijven herh. 3de toer: r. 4de toer:
r. 2x de 1ste tot de 4de toer br, aansluitend nog 2 toeren r br.

Patroon XVII:

Nld Nr 7: schelppatroon gehaakt (50 st): 1 l, * uit elk van de volg 5 st van
de vorige rij 1 lus halen, deze lussen goed vasthouden zodat de hoogte ca
1 St is, aansluitend de 5 lussen met 1 v afhak, in deze 5 lussen 5 v hak *,
van * tot * blijven herh, de toer met een hv sluiten.

Patroon XVIII:

Nld Nr 7: reliëfSt (42 st): 1ste toer met kleur 30: 2 l, St hak, de toer met 1
hv sluiten. 2de tot de 3de toer: 2 l om te stijgen, * 3 reliëfSt van voor uit
(= om het St te hak wordt van voor om de st van de vorige rij heen
ingestoken) en 3 reliëfSt van achter uit (= om het St te hak wordt van
achter uit om de st van de vorige rij ingestoken) *, van * tot * blijven herh,
de toer met 1 hv sluiten. 4de tot de 6de toer met kleur 21: 2 l om te
stijgen, * 3 reliëfSt van achter uit en 3 reliëfSt van voor uit *, van * tot *
blijven herh, de toer met 1 hv sluiten. 7de toer met kleur 22: als de 2de
toer maar voor de mind altijd 1 reliëfSt hak en de volg 2 reliëfSt samen afh
= 28 st. 8de, 9de + 10de toer met kleur 22: 2 l om te stijgen, * 2 reliëfSt
van voor uit, 2 reliëfSt van achter uit *, van * tot * blijven herh, die toer met
1 hv sluiten. 11de toer met kleur 23: als de 4de toer maar voor de mind
altijd 2 reliëfSt samen afh = 14 st. 12de tot de 18de toer met kleur 23: 2 l
om te stijgen, * 1 reliëfSt van achter uit en 1 reliëfSt van voor uit *, van * tot
* blijven herh, de toer met 1 hv sluiten.

Tip: de mantel wordt met 4 draden in verschillende kleuren en in één stuk tot de armsgaten
gebreid en gehaakt. Er wordt begonnen met enkele vierkanten.
Tip 2: elastisch afk: 2 r st br,* de 2 st terug op de linkernld nemen en daarna deze 2 st
samenbr, 1 r st br *, van * tot * blijven herh tot alle st op zijn.
Tip 3: de mouwen worden aan het rugpand en de voorpanden in het rondgebreid of gehaakt.

Proeflapje:

Patroon VIII, Nldn Nr 7:
11 st = 10 cm breed

15 rijen = 10 cm hoog

Rugpand en voorpanden: telkens 1 vierkant in pat I tot VI br, alle st afk. Aansluitend uit de
afkantrand per vierkant telkens 30 st opnemen = 180 st. 1 rij av br op de av kant met alle st.
Aansluitend in pat VII met alle st verder br, na 8 rijen vlechtpatroon = 84 st. Nog 4 rijen in pat III,
maar met kleur 24 verder br. Aansluitend het werk verdelen en het rugpand en de voorpanden
afzonderlijk verder af br.

Rechtervoorpand: = 21 st. Met kleur 13 21 st in pat VIII br. Na 15 cm vanaf de verdeling alle
st elastisch afk. Met de haaknld en kleur 25 1x pat IX hak, hierbij in de 1ste rij 1 st mind = 20 st.
Op 29 cm van de verdeling het werk beëindigen.

Linkervoorpand: = 21 st. Met dezelfde kleurcombinaties als het rechtervoorpand br dwz 15 cm
met kleur 13 en 14 cm met kleur 25. In pat X br. Op 29 cm van de verdeling alle st afk.

Rugpand: = 42 st. Met dezelfde kleurcombinatie als bij de voorpanden beginnen (= kleur 13).
In pat XI hak. Aansluitend de schoudernaad als volgt sluiten: 1ste rij: de schouders met 8 v
samenhak, 2de rij schelppatroon: 1 l, 1 v, * 2 st van de vorige rij overslaan, in de volg st 5 St
hak, 2 st van de vorige rij overslaan, 1 v *, van * tot * blijven herh, eindigen met 2 st van de
vorige rij overslaan, in de volg st 5 St hak.

Linkermouw: met de rondbrnl uit het armsgat 50 st met kleur 26 opnemen. 10 toeren in pat XII
br. 1 toer av br en verdeeld 15 st meerd = 60 st. In pat XIII verder br. 5 toeren av, hierbij na 2
toeren met kleur 27 verder br. Aansluitend alle st elastisch afk. Aansluiten pat XIV met Fb 28
aanhak. 1 toer hast hak, hierbij altijd 2 hSt samen afhak = 30 st. Nog 2 toeren in pat XV hak.

Rechtermouw: uit het armsgat 50 st met kleur 29 opnemen. 1 toer r br en 1 toer av br. 2
toeren in pat XVI br. Aansluitend met kleur 30 1 toer r en 1 toer av br. Opnieuw met kleur 29 2
toeren in pat XVI br. Aansluitend met kleur 31 1 toer r en 1 toer av br. 2 toeren hSt in de
gebreide st hak. Aansluitend 1 toer in pat XVII hak. Aansluitend met kleur 30 in pat XVIII verder
hak, hierbij in de 1ste toer verdeeld 8 st samen afhak = 42 st en verder erop letten dat de kleur
in het pat wisselt. Nu voor de trompetmouw met kleur 33 in elke st 2 St hak. 1 toer St met
kleur 34. 1 toer St hak, hierbij elk 3de St verdubbelen = 35 st. 1 toer St. 1 toer als volgt hak: * 1
St, 1 l, 1 st van de vorige rij overslaan *, eindigen met 1 St, 1 l, met een hv tot een toer sluiten. 1
toer als volgt hak: * 1 St, 2 St in het boogje van de vorige rij *, met 1 hv tot een toer sluiten.

Afwerking: de schoudernaden sluiten. Alle randen: met kleur 35 en 1 toer hSt omhak (= voor
de vierkanten onderaan per rand telkens ca 18 st en in de hoeken ca 4 hSt hak, voor de
voorpandranden vanaf het vierkant tot de kraagpunt telkens 94 st en voor de kraag 40 st).
Kraag: 1ste tot de 4de rij: 3 l om te stijgen, 1 rij hSt hak, hierbij de eerste en laatste st
verdubbelen = 49 st (inclusief l om te stijgen). 5de rij: 4 l om te stijgen, 2 St in het volg St van

de vorige rij, * 1 l, 1 St van de vorige rij overslaan, 1 St in het volg St *, van * tot * blijven herh,
eindigen met 1 l, 1 St van de vorige rij overslaan, 2 St in het volg St van de vorige rij hak. 6de
rij: 3 l om te stijgen, telkens 3 St in de boogjes hak. 7de rij: 3 l om te stijgen, telkens 1 St in elk
St van de vorige rij hak. Rechtersluitboord beginnen aan de halsuitsnijding inclusief het
vierkant: 1ste rij: 5 l om te stijgen, 2 St van de vorige rij overslaan, * 1 St in het volg st van de
vorige rij, 2 l, 2 St van de vorige rij overslaan *, van * tot * blijven herh, eindigen met 2 l, 2 St van
de vorige rij overslaan, 1 St. Linkersluitboord beginnen aan de kraagpunt en eindigen voor
het vierkant: de boord als de rechterboord hak. Sluitboordlussen 3x hak: 18 l, draaien, vanaf
de 4de l vanaf de haaknld telkens 1 St in elke l hak. De sluitboordlussen van boven naar onder
aan het 2de, 5de, 9de boogje naaien. Knopen aannaaien.

63 Coat
Size S - M

Garment measurements: Bust
Length

84 cm (33”)
125 cm (49¼”)

Materials: LANGYARNS LUSSO (extra fine merino, silk, camel, super kid mohair) 150 g = 6
balls of grey 945.0005 and anthracite 945.0070 and 100 g = 4 balls each of off-white 945.0094,
bordeaux 945.0080, green 945.0016, beige 945.0023, light grey 945.0003 and black 945.0004.
ADDI knitting needles, size 7mm (US 10.5, UK 2). Crochet hook, size 7mm (US K-10.5, UK 2). 1
short circular needle or set of double-pointed needles, size 7mm (US 10.5, UK 2). 3 buttons.

Colour combinations: colour 1 = 2 strands light grey + 1 strand grey + 1 strand anthracite,
colour 2 = 2 strands grey + 1 strand light grey + 1 strand anthracite, colour 3 = 3 strands
anthracite + 1 strand grey 1 strand black, colour 4 = 2 strands grey + 1 strand black + 1 strand
bordeaux, colour 5 = 2 strands bordeaux, 1 strand anthracite + 1 strand off-white, colour 6 = 2
strands bordeaux + 2 strands beige, colour 7 = 2 strands grey + 2 strands anthracite, colour 8 =
2 strands grey + 1 strand light grey + 1 strand off-white, colour 9 = 3 strands light grey + 1 strand
grey, colour 10 = 1 strand green + 2 strands off-white + 1 strand light grey, colour 11 = 1 strand
each of light grey, grey, green and off-white, colour 12 = 2 strands grey + 1 strand light grey + 1
strand green, colour 13 = 1 strand anthracite + 2 strands grey + 1 strand green, colour 14 = 3
strands anthracite + 1 strand green, colour 15 = 2 strands black + 1 strand green + 1 strand
anthracite, colour 16 = 4 strands green, colour 17 = 3 strands black + 1 strand anthracite,
colour 18 = 1 strand green + 2 strands black + 1 strand anthracite, colour 19 = 2 strands
bordeaux + 1 strand black + 1 strand grey, colour 20 = 1 strands green + 1 stand anthracite + 2
strands black, coloue 21 = 1 strand black + 1 strand green + 1 strand beige + 1 stand anthracite,
colour 22 = 2 strands beige + 2 strands green, colour 23 = 2 strands light grey + 2 strands
green, colour 24 = 3 strands grey + 1 strand green, colour 25 = 1 strand anthracite + 1 strand
green + 2 strands black, colour 26 = 3 strands bordeaux + 1 strand beige, colour 27 = 3 strands
bordeaux + 1 strand grey, colour 28 = 3 strands bordeaux + 1 strand grey, colour 29 = strand
beige + 2 strands off-white + 1 strand bordeaux, colour 30 = 1 strand green + 2 strands black + 1
strand anthracite, colour 31 = 2 strands beige + 2 strands off-white, colour 32 = 3 strands light
grey + 1 strand off-white, colour 33 = 2 strands green + 1 strand black + 1 strand light grey,
colour 34 = 2 strands green + 1 strand black + 1 strand grey, colour 35 = 3 strands black + 1
strand grey,

Pattern I:

7mm needles: 1st square (colour 1): Cast on 30 sts. Row 1 RS: 1 edge
st, *k1, k2tog, yo, k1, yo, k2tog tbl*,rep from * to *, ending with k1, k2tog,
yo, k1, 1 edge st. Row 2 WS: p. Repeat these 2 rows, until you have
worked 36 rows. Then cast off using the elastic method (see tip 2).

Pattern II:

7mm needles: 2nd square (colour 2): Cast on 29 sts (the no. of sts will
change on each row). Row 1 RS: 1 edge st, p3, *k1, yo, p2, k3, k2tog,
p2*, rep from * to *, ending with k1, yo, p3, 1 edge st (= 30 sts). Row 2
and all foll WS rows: Knit the sts as they face you, purl the yarn overs.
Row 3: 1 edge st, p3, *k1, yo, k1, p2, k2, k2tog, p2*, rep from * to *,
ending with k1, yo, k1, p3, 1 edge st (= 31 sts). Row 5: 1 edge st, p3, *k1,
yo, k3, p2, k1, k2tog, p2*, rep from * to *, ending with k1, yo, k2, p3, 1
edge st (= 32 sts). Row 7: 1 edge st, p3, *k1, yo, k3, p2, k2tog, p2*, rep
from * to *, ending with k1, yo, k3, p3, 1 edge st (33 sts). Row 9: 1 edge st,
p3, *k3, k2tog, p2, k1, yo, p2*, rep from * to *, ending with k3, k2tog, p3, 1
edge st (32 sts). Row 11: 1 edge st, p3, *k2, k2tog, p2, k1, yo, k1, p2*, rep
from * to *, ending with k2, k2tog, p3, 1 edge st (31 sts). Row 13: 1 edge
st, p3, *k1, k2tog, p2, k1, yo, k2, p2*, rep from * to *, ending with k1, k2tog,
p3, 1 edge st (30 sts). Row 15: 1 edge st, p3, *k2tog, p2, k1, yo, k3, p2*,
rep from * to *, ending with k2tog, p3, 1 edge st (29 sts). Knit rows 1 – 16
twice and rows 1 – 8 once again, then work an elastic cast off (see tip 2).

Pattern III:

7mm needles: 3rd square (colour 3): Cast on 30 sts. Garter st = RS and
WS k. Knit 50 rows, then cast off using the elastic method.

Pattern IV:

7mm needles: 4th square (colour 4): Cast on 30 sts. Dice pattern: Row
1: 1 edge st, *k7, p7*, rep from * to *, ending with 1 edge st. Rows 2 – 10:
Knit the sts as they face you. Row 11: 1 edge st, *p7, k7*, rep from * to *,
ending with 1 edge st. Rows 12 – 20: Knit the sts as they face you. Knit
rows 1 – 20 twice, then cast off using the elastic method.

Pattern V:

7mm needles: 5th square (colour 5): Cast on 30 sts. Ridges: *5 rows
stocking st = RS k, WS p. 5 rows reverse stocking st = RS p, WS k*. Rep
from * to * 4 times, then cast off using the elastic method.

Pattern VI:

7mm needles: 6th square (colour 6): Cast on 30 sts. K1 edge st, *k1, p2,
k1*, rep from * to *, ending with k1 edge st. On foll rows knit the sts as they
face you. Knit 40 rows, then cast off using the elastic method.

Pattern VII:

7mm needles: Entrelac (colour distribution see diagram): Always knit
from right to left and then from left to right. K 1 more st on each row from
right to left, until the desired no. of sts is reached, always work into the
back of the sts going from left to right.
1st triangle: k1, then k this st again from left to right, that is insert the left
needle into the back of the st, draw loop from the back to the front around
the needle and pull the st over the loop. Now knit 2 sts from right to left,
working into the back loop of the first st. Then knit these 2 sts from left to
right. Continue in this way, each time knitting 1 more st, until there are 15
sts on the right needle. Leave these sts and begin the next triangle. 2nd –
st

12th triangles: Knit as for the 1 triangle.

Left side triangle: from left to right: k2. From right to left: k2. From left to
right: k1, inc 1 st k-wise working tbl (insert needle in the cross-wise strand
from back to front, place on needle and knit), k2tog (= k the last st of the
left needle tog with the first st of the right needle). From right to left: k3 tbl.
From left to right: k1, inc 1, k1, k2tog. Continue in this way, until there are
15 sts on the right needle.
Middle triangle (from left to right): pick up 15 sts evenly along the right
edge of the last triangle, use a crochet hook to draw loops through and
place on the left needle. From right to left: k15 tbl. From left to right: k14,
st

k2tog (= last st + 1 st of next triangle). Continue in this way, until there
are 15 sts on the left needle again. Knit the next 10 triangles in the same
way.
Right side triangle: From right to left: k2 tbl. From left to right: k2. From
right to left: k1 tbl, inc 1, k2tog tbl. From left to right: k3. From right to left:
k1 tbl, inc 1, k1 tbl, k2tog tbl. Continue in this way, until there are 15 sts on
the right needle.
Middle triangle (from right to left): Pick up 15 sts evenly along the left
edge. From left to right: k15. From right to left: k14 tbl, k2tog tbl. Continue
in this way, until there are 15 sts on the right needle again. Knit the next 11
triangles in the same way. Rows 3 – 8: Continue in this way, picking up
fewer sts form the edge on each row (see diagram)
Pattern VIII:

7mm needles: stocking st = RS k, WS p.

Pattern IX:

7mm hook: crochet pattern (20 sts): Row 1: 2 rising ch, 1 htr (US hdc) in
every st of the prev row. Row 2: 6 rising ch, 1 dtr (US tr), ch2, 1 dtr (US tr)
in the first htr (hdc) of the prev row, skip 2 sts of the prev row, 1 dc (US sc)
in the next st, skip 2 htr (US hdc) of the prev row, *1 dtr (US tr), ch2, 1 dtr
(US tr), ch2, 1 dtr (US tr) in the next st*, rep from * to *, ending with a
cluster. Row 3: ch1, *1 dc (US sc) in the middle dtr (US tr) of the cluster of
the prev row, crochet 1 cluster in the next dc (US sc) of the prev row*, rep
from * to *, ending with 1 dc (US sc) in the middle dtr (US tr). Row 4:
Crochet as for 2nd row. Rows 5 + 6: 2 rising ch, crochet 1 htr (US hdc) in
each st of the prev row, only work 1 htr (US dtr) in the 2 ch of the 4th row.

Pattern X:

7mm needles: faux brioche rib (odd no. of sts): The pattern is knitted
without edge sts. *k2, p2*, rep from * to *, ending with k1. Rep this row.

Pattern XI:

7mm hook: crochet pattern (42 sts): Rows 1 + 2 with colour 13: 3 rising
ch, 1 tr (US dc) in each st of the prev row. Rows 3, 4 and 5 with colour
14, rows 6 + 7 with colour 14: crossed dtr (US tr): 4 rising ch, *skip 1 st
of the prev row, work 1 dtr (US tr) in the next tr (US dc) of the prev row,
ch1, crochet 1 dtr (US tr) behind the last st in the missed st*, rep from * to
*. Row 8 with colour 15: 3 rising ch, *wrap yarn around hook, insert hook
in the dtr (US tr) of the prev row, draw a loop and pull to lengthen, yo,

insert hook in the same st of the prev row, draw a loop and pull to
lengthen, yo, insert hook in the same st of the prev row, draw a loop and
pull to lengthen, wrap yarn around hook and draw through all loops (= 1
puff st), ch1, skip 1 tr (US dc) of the prev row*, rep from * to *, ending with
1 puff st. Rows 9 + 11 with colour 16: 2 rising ch, work 1 htr (US hdc) in
each st of the prev row. Rows 10 + 12: crochet as for row 8, but with
colour 17. Row 13: as row 7, but with colour 18. Rows 14 + 15 with
colour 18: 3 rising ch, work 1 tr (US dc) in each dtr (US tr) of the prev row.
Row 16: skip 2 ch, work 1 htr (US hdc) in each st of the prev row.
Pattern XII:

7mm needles: Rnd 1: *sl1, yo, k2, pass the slipped st over all 3 sts, p2*,
rep from * to *. Rnd 2: Purl the sts and yarn overs. Rep rnds 1 + 2, 4 more
times.

Pattern XIII:

7mm needles: eyelet pattern: Rnd 1: *k2tog, yo*, rep from * to *. Rnd 2: k.
Rep rnds 1 + 2, 4 more times.

Pattern XIV:

7mm hook: crochet pattern (50 sts): Rnd 1: 4 rising ch, skip 1 st of the
prev row (knitted), 1 tr (US dc), *ch1, skip 1 st of the prev row (knitted), 1 tr
(US dc)*, rep from * to *, ch1, close to a rnd with a ss. Rnd 2: 4 rising ch,
*crochet 1 tr (US dc) in each tr of the prev row, ch1*, rep from * to *, close
to a rnd with a ss. Rep the 2nd rnd 8 more times, on the 9th rnd continue
with colour 19. Rnd 11: ch2, work 1 rnd of htr (US hdc), thereby work 2
htr (US hdc) together.

Pattern XV:

7mm needles: star pattern (48 sts): Rnd 1: lengthen the first st to reach
the height of a tr (US dc), yo, pull the 1st loop firmly, insert hook in the first
htr (US hdc) of the prev row and draw another loop, yo, insert hook in the
same st and draw another loop, there are now 5 loops on the hook, now
make a ss to finish all 5 loops at once = 1 star element. Crochet another
star element in the 5 loops of the first star element in the same way, but do
not work the loops together, work another star element in the first htr (US
hdc)* and another star element after 2 skipped sts, but do not work
through all loops = 15 loops, then make a ss through all of these loops,
crochet the next star element in the loops where 15 loops are worked tog,
but do not finish the loops, work another star element in the same htr (US
hdc) of the prev row, but do not finish*, *rep from * to *. Close the rnd
with a ss in the first ss of the star element. Rnd 2: As rnd 1, but work stars
in the loops of the 15 sts worked tog on the prev row instead of in the htr
(US hdc).

Pattern XVI:

7mm needles: knit shell st: Rnd 1: k1, *k1, yo, rep 5 times*, keep
repeating from * to *. Rnd 2: k1, *place the next 5 sts on the right needle,
allowing the yarn overs to drop, replace sts on the left needle and knit
them tog, leave the st on the needle and alt yo, k1 until there are 5 sts

again, then slip these 5 sts onto the right needle, k1*, rep from * to *. Rnd
3: k. Rnd 4: k. Work rnds 1 – 4 twice, then k 2 more rnds.
Pattern XVII:

7mm needles: crochet shell st (50 sts): ch1, *draw a loop from each of the
next 5 sts, pull the loops firmly so the length of the loops is similar to 1 tr
(US dc), then work the 5 loops together with 1 dc (US sc), crochet 5 dc
(US sc) in these 5 loops*, rep from * to *, close the rnd with a ss.

Pattern XVIII:

7mm needles: relief tr (US relief dc) (42 sts): Rnd 1 with colour 30: ch2,
work tr (US dc), close the rnd with a ss. Rnds 2 – 3: 2 rising ch, *3 front
post tr (US dc) (= in order to make the st insert the hook from the front
around the st of the prev row) and 3 back post tr (= in order to make the st
insert the hook from the back around the st of the prev row) *, rep from * to
*, close the rnd with a ss. Rnds 4 – 6 with colour 21: 2 rising ch, *3 back
post tr (US dc) and 3 front post tr (US dc)*, rep from * to *, close the rnd
with a ss. Rnd 7 with colour 22: As rnd 2, but for the dec each time work
1 relief tr (US dc) and work the next 2 relief tr (US dc) together = 28 sts.
Rnds 8, 9 + 10 with colour 22: 2 rising ch, * 2 front post tr (US dc), 2
back post tr (US dc)*, rep from * to *, close rnd with a ss. Rnd 11 with
colour 23: As rnd 4, but for the dec each time work 2 relief tr (US dc)
together = 14 sts. Rnds 12- 18 with colour 23: 2 rising ch, *1 back post tr
(US dc) and 1 front post tr (US dc)*, rep from * to *, close the rnd with a ss.

Tip 1: The coat is knitted and crocheted in one piece up to the armholes with 4 strands of yarn
in changing colours. You begin with individual squares.
Tip 2: Elastic cast-off: k2,*slip the 2 sts back onto the LH needle and then knit these 2 sts tog,
k1*, rep from * to * until all sts have been used up.
Tip 3: The sleeves are knitted or crocheted directly onto the back and front pieces and worked
in the round.

Gauge:

Pattern VIII, 7mm needles (US 10,5 / UK 2):
11 sts

= 10 cm (4”) wide.

15 rows = 10 cm (4”) high.

Back and front: Knit 1 square in patterns I to VI, cast off all sts. Then pick up 30 sts per square
along the cast off edges = 180 sts. Purl 1 WS row over all sts. Continue over all sts, working in
pattern VII, after 8 rows of entrelac = 84 sts. Knit 4 more rows in pattern III, but with colour 24.
Then divide work and complete the front and back pieces separately.
Right front: = 21 sts. With colour 13 knit 21 sts in pattern VIII. After 15 cm (6“) cast off all sts
using the elastic method. With the crochet hook and colour 25 work pattern IX once,
decreasing 1 st on the first row = 20 sts. Finish at 29 cm (11½“) from division of work.

Left front: = 21 sts. Work with the same colour combinations as the right front, that is 15 cm
(6“) with colour 13 and 14 cm (5½”) with colour 25. Knit in pattern X. Cast off all sts at 29 cm
(11½“) from division of work.

Back: = 42 sts. Begin with the same colour combination as for the front (= colour 13). Crochet
in pattern XI. Then join the shoulder seam as foll: Row 1: crochet the shoulders together with 8
dc (US sc). Row 2 shell pattern: ch1, 1 dc (US sc), *skip 2 sts pf the prev row, work 5 tr (US
dc) in the next st, skip 2 sts of the prev row, 1 dc (US sc)*, rep from * to *, ending with skip 2 sts,
5 tr (US dc) in the next st.

Left sleeve: With the circular knitting needle and colour 26 pick up 50 sts around the armhole.
Knit 10 rnds in pattern XII. Purl 1 rnd and inc 15 sts evenly over the rnd = 60 sts. Continue in
pattern XIII. Purl 5 rnds, after 2 rnds work with colour 27. Then cast off all sts using the elastic
method. Now crochet pattern XIV with colour 28. Crochet 1 rnd of htr (US hdc), always working
2 htr (US hdc) together = 30 sts. Work 2 more rnds in pattern XV.

Right sleeve: With colour 29 pick up 50 sts around the armhole. Knit 1 rnd and purl 1 rnd, then
work 2 rnds of pattern XVI. Now with colour 30 knit 1 rnd and purl 1 rnd. With colour 29 again
knit 2 rnd of pattern XVI. Then with colour 31 knit 1 rnd and purl 1 rnd. Crochet 2 rnds htr (US
hdc) in the knitted sts. Then crochet 1 rnd of pattern XVII. Then, with colour 30, continue in
pattern XVIII, over the first rnd evenly crochet 2 sts together 8 times = 42 sts and take care, that
the colours change in the pattern. Now for the trumpet sleeve, with colour 33 crochet 2 tr (US
dc) in every st. Crochet 1 rnd of tr (US dc) with colour 34, then another rnd of tr, whereby you
work twice in every 3rd tr (US dc) = 35 sts. Crochet 1 rnd of tr (US dc). Crochet 1 rnd as foll: *1
tr (US dc), ch1, skip 1 st of the prev row*, ending with 1 tr (US dc), ch1, close the rnd with a ss.
Crochet 1 rnd as foll: *1 tr (US dc), 2 tr (US dc) in the chain space of the prev row*, close the
rnd with a ss.

Finishing: Close the shoulder seams. All edges: with colour 35 crochet 1 rnd of htr (US hdc)
around the edges (= for the squares at the hem work about 4 htr (US hdc) in the triangles and
about 18 sts along each edge, for the front edges work 94 sts each side from the square to the
tip of the collar and for the collar 40 sts). Collar: Rows 1 – 4: 3 rising ch, crochet 1 row of htr
(US hdc), working twice into the first and last sts = 49 sts (incl. rising ch). Row 5: 4 rising ch, 2 tr
(US dc) in the next tr (US dc) of the prev row, *ch1, skip 1 tr (US dc), 1 tr (uS dc) in the next tr
(US dc)*, rep from * to *, ending with ch1, skip 1 tr (US dc), 2 tr (US dc) in the next tr (US dc).
Row 6: crochet 3 rising ch, 3 tr (US dc) in each ch sp. Row 7: 3 rising ch, 1 tr (US dc) in each tr
(US dc) of the prev row. Right closing band, beginning at the neckline, incl. square: Row
1: 5 rising ch, skip 2 tr (US dc) of the prev row, *1 tr (US dc) in the next tr (US dc), ch2, skip 2 tr
(US dc)*, rep from * to *, ending with ch2, skip 2 tr (US dc), 1 tr (US dc). Left closing band,
beginning at the tip of the collar and ending before the square: Crochet the border in a
similar way to the right side. Button loops, crochet 3: ch18, turn, starting from the 4th ch from

the hook work 1 tr (US dc) in each ch. Sew the button loops to the 2nd, 5th and 9th chain space
from the top. Sew on buttons.

