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Benodigd materiaal:
sjaal ca. 400 g,
muts ca. 200 g,
wanten ca. 100 g wol Dream

Benodigd gereedschap:
breinaalden in de dikte 5,0-7,0,
schaar,
naald

Loopsjaal, muts & wanten

Instructies en foto‘s van de 
firma Max Gründl (c).
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Een vrolijk trio dat je niet alleen warm houdt,  
maar ook voor een goed humeur zorgt!

Verbruik:
Loop:
Van elk 100 g in geel, oranje, petrol en bramen
Wanten:
100 g in oranje
Muts:
Van elk 50 g geel, oranje, petrol en bramen 

Grootte:
Loop: breedte: ca. 26 cm,
omtrek: ca. 135 cm - 140 cm
Wanten: handomtrek: ca. 21 cm,
handlengte: ca. 17 cm
Muts: hoofdomtrek ca. 54 cm - 56 cm 

Naalddikte:
Loop: 6,0 – 7,0
Wanten: breinaalden 5,0-6,0
Muts: breinaalden 5,0-6,0 en 6,0-7,0 
 

Patentpatroon:
1e rij: 1 kantsteek, *1 steek recht, 1 steek averecht, vanaf * herhalen, eindigen met 1 steek 
recht, 1 kantsteek
2e rij: 1 kantsteek, * 1 steek met omslag averecht, vanaf * herhalen, eindigen met 1 steek met 
omslag averecht afhalen.
3e rij: 1 randsteek, *1 steek met omslag recht breien, 1 steek met omslag averecht afhalen, 
vanaf * herhalen, eindigen met 1 steek met omslag recht breien, 1 kantsteek
4e rij: 1 kantsteek, * 1 steek met omslag averecht breien, vanaf * herhalen, eindigen met 1 
steek met omslag averecht afhalen, 1 kantsteek 3e en 4e rij steeds herhalen.
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Streepvolgorde: steeds 54 rijen in alle 3 de kleuren, 108 rijen in elke kleur en weer 54 rijen in 
de 3 kleuren.
Kantsteek: aan het begin van de rij recht verdraaid breien, aan het einde van de rij averecht afhalen
Boordpatroon: in ronden: 2 steken recht, 2 steken averecht afwisselend breien
Tricotsteek: in ronden: alleen rechte steken
Steepvolgorde muts: elke 4 ronden in de gewenste kleurvolgorde

Stekenproef:
Patentpatroon (loop, naald 6,0 - 7,0): 14 st x 32 nld = 10 cm x 10 cm
Tricotsteek (wanten, naald 5,0-6,0): 17 st x 24 nld = 10 cm x 10 cm
Tricotsteek (muts, naald 6,0 - 7,0): 15 st x 22 nld = 10 cm x 10 cm
 

Instructies: 

Loop:
39 steken opzetten en in patentsteek in streepvolgorde.
Bij ca. 135 cm - 140 cm (= 432 rijen) lengte als volgt eindigen:
laatste rij (kleur 27):
1 kantsteek, * 1 steek met omslag rechts minderen, 1 steek links, vanaf * herhalen eindig met 1 
steek met omslag rechts minderen, 1 kantsteek.
Daarna de steken afkanten, daarbij de steken breien zoals ze verschijnen.
Afwerking:
Opzet- en afkantranden indien mogelijk plat aan elkaar naaien.
 

Rechter want:
36 steken opzetten en op 4 naalden verdelen en tot een ronde sluiten.
12 cm (= 28 ronden) in boordpatroon breien, daarna in tricotsteek verder breien. De steek van 
de 1e en 2e naald vormen de binnenzijde van de handschoen, de steek van de 3e en 4e naald de 
buitenzijde.
Voor de duimgeer bij de 4e Rd vanaf het begin in tricotsteek breien, voor en na de 2e S van de 
1e naald 1 S rechts gekruist uit de schuine draad breien. Deze meerdering nog 2 x in elke 2e Rd 
en 1 x in de volgende 4 R, steeds voor c.q. na de laatst vermeerderde S herhalen.
Op de 1e naald zijn nu 17 S (de eerste 9 S zijn de geersteken ), nu nog 2 Rd zonder meerdering 
breien.
In de volgende Rd de geersteken stopzetten en daarboven voor de duimgeer 3 S nieuw opzetten.
Verder in Rd breien, daarbij in de volgende 3 Rd deze 3 geersteken re overschrijdend samen breien (= 
1 steek recht afhalen, 2 steken recht samen breien, overgehaalde steek erover trekken = 36 steken.
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Bij ongeveer 14 cm (= 34 Rd ) hoogte vanaf het boordsteekpatroon de kant afwerken. Daarvoor 
aan het begin van de 1e en 3e naald als volgt minderen, 1 steek recht breien, 1 steek recht afha-
len, 1 steek recht breien, overgehaalde steek erover trekken.
Aan het einde van de 2e en 4e naald, de voorlaatste twee steken recht samen breien.
Deze mindering nog 2 x in elke 2e ronde en 4 x in elke ronde herhalen (= 8 steken). Deze 8 ste-
ken met de werkdraad samentrekken.
Duim: voor de duim bij de 9 stopgezette steken nog 5 steken uit de duimbrug opnemen (= 14 
steken) en deze steken over 3 naalden verdelen en ca. 5 cm (=12 ronden)in tricotsteek breien. 
Daarna voor de duimpunt steeds 2 steken recht samen breien (= 7 steken) en in de volgende 
ronde 1 steek recht breien, daarna 3 x 2 steken samen breien (= 4 steken). Deze 4 steken met 
de werkdraad samentrekken. 

Linker want: in spiegelbeeld breien
Dat wil zeggen meerderingen voor de duimspie voor en na de voorlaatste steek van de 2e naald 
beginnen. 
 

Muts:
80 steken met kleur 40 (petrol) en naald 5,0 – 6,0 opzetten, over de 4 naalden verdelen en tot 
een ronde sluiten. Voor de rand om te slaan 10 cm (= 22 Rd) in boordpatroon breien. Ga verder in 
tricotsteek, in streepvolgorde met naald 6,0 - 7,0 werken, hierbij in de eerste ronde gelijkmatig 
verdeeld 3 x 2 steken recht breien (= 77 steken).
Bij 8 cm (= 18 Rd) vanaf boordpatroon als volgt minderen:
19 Rd steeds de 6e en 7e S recht samen breien (= 66 S)
24 Rd steeds de 5e en 6e S recht samen breien (= 55 S)
28 Rd steeds de 4e en 5e S recht samen breien (= 44 S)
32 Rd steeds de 3e en 4e S recht samen breien (= 33 S)
34 Rd steeds de 2e en 3e S recht samen breien (= 22 S)
36 Rd steeds 2 S recht samen breien (= 11 S).
De Rd tussen de minderingen in tricotsteek zonder mindering werken.
De resterende 11 S met de werkdraad bij elkaar trekken.

Afkortingen:
S = steek • RM = kantsteek • O = omslag • R = rij • Rd. = ronde • re = recht •  

li = averechts • herh. = herhalen • afh. = afhalen • afk. = afkanten




