N° 103.477

Knutselidee

com

Muts & loopsjaal

Benodigde materialen:
ca. 300 g wol Happy,
+ wol voor pompon

Benodigd gereedschap:
breinaalden dikte 4,5 - 5,0,
pompon set of karton,
schaar,
naald

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Instructies en foto‘s van de
firma Max Gründl (c).
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Muts & loopsjaal
Een vrolijk duo in ringoptiek, die een goed humeur verspreiden en je warm houden!
Maat:

Muts: hoofdomtrek 54-57 cm
Loop: omtrek 120 cm, hoogte
(licht uitgerekt gemeten) 34 cm

Verbruik:

Muts: ca. 80 g
Loop: ca. 220 g

Breinaalden:
4,5 – 5,0

Basispatroon:

5 R/Rd. glad links, 5 R/Rd. tricotsteek afwisselend breien
glad links: heenr.: aver. S, terugr.: re S, in Rd.: alleen aver. S breien
tricotsteek: heenr. re S, terugr. aver. S, in Rd. alleen re S breien

Boordsteek:

Heenr.: 1 S re, 1 S aver. afwisselend breien,
Terugr.: de S breien, zoals ze verschijnen
in Rd.: 1 S re, 1 S aver. afwisselend breien

Stekenproef:

(tricotsteek)
19 S x 27 R = 10 cm x 10 cm

Handleiding muts:
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De muts wordt open, in heen- en terugr. gebreid. 82 S en 2 RM opzetten. Met een terugr. beginnen en 9 R in boordsteek, daarna 36 R in het basispatroon breien.
In de 37e R van het begin van het basispatroon elk 9e S markeren en steeds de gemarkeerde S
en de S ervoor als volgt samen breien: In de tricotsteek gebreide strepen van het basispatroon
steeds de gemarkeerde S en de S ervoor re samen breien, in de glad links gebreide strepen van
het basispatroon steeds de gemarkeerde S en de S ervoor li samen breien= 75 S.
Deze mindering precies over de gemarkeerde S nog 6 x in elke 2e R herhalen = 21 S.
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Muts & loopsjaal
Nog 1 R volgens patroon breien, daarna de werkdraad afknippen en door de S trekken.
De achterste naad zoveel mogelijk plat sluiten. De overige draden zorgvuldig afhechten en een
pompon bevestigen.

Handleiding loopsjaal:

De loop wordt in Rd. gebreid. 230 S opzetten, tot Rd. sluiten en 9 Rd. in boordsteek, daarna 75
Rd. in het basispatroon en nogmaals 9 Rd. in boordsteek breien.
Alle S losjes afk., daarbij de S breien, zoals ze verschijnen. Alle draden zorgvuldig afhechten.

Afkortingen:

S = steek (steken)
R = rij(en)
Rd. = ronde(n)
RM = kantsteek (kantsteken)
re = recht
aver. = averecht
heenr. = heenrij
terugr. = terugrij
afk. = afkanten
i. j. = in elke
glad links = heenrij links, terugrij
rechts breien

ook dubbel om de hals wikkelen, dan ontstaat een soort kraag. De lengte van de
loopsjaal kun je zelf bepalen.
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Veel plezier!
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Een loopsjaal wordt klassiek als een halsketting gedragen. Men kan hem echter

