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Muts met kabelpatroon
De klassieker onder de mutsen! Met behulp van de kabelnaald is 
het patroon gemakkelijk na te maken. De winter mag beginnen!

Stekenproef door SCM Extra Merone (volgens boek):
Met naald. 3,0 - 4,0 mm in kabelpatroon (zonder rek) 40 

steken en 35 ronden = 10 x 10 cm

Verklaring van de tekens:

= 1 rechte steek

= 1 averechte steek

= 1steek rechts gekruisd uit de schuine draad breien

= geen steek (dient alleen voor een beter overzicht), vakjes worden bij het 
breien genegeerd

= 2 steken links aaneenbreien

= 2 steken afh alen, de volgende steek rechts breien en de beide afgehaal-
de steken overtrekken

= 2 steken op een kabelnaald achter het werk leggen, 2 steken rechts 
aaneenbreien, dan de steek van de kabelnaald rechts breien

= 2 steken op een kabelnaald achter het werk leggen, 2 steken rechts, 
dan de steek van de kabelnaald rechts breien

= 2 steken op een kabelnaald voor het werk leggen, 2 steken rechts aan-
eenbreien, dan de steek van de kabelnaald rechts breien

= 3 steken op een kabelnaald achter het werk leggen, 3 steken rechts, dan de 
steken van de kabelnaald breien: 2 steken rechts aaneenbreien, 1 steek rechts

= 2 steken op een kabelnaald voor het werk leggen, 2 steken rechts aan-
eenbreien, 1 steek rechts, dan de steek van de kabelnaald rechts breien

= 3 steken op een kabelnaald achter het werk leggen, 3 steken rechts, dan 
de steken van de vlecht rechts breien.

= 3 steken op een kabelnaald voor het werk leggen, 2 steken rechts aan-
eenbreien, 1 steek rechts, dan de steken van de kabelnaald breien.

= 3 steken op een kabelnaald. voor het werk leggen, 3 steken rechts, dan 
de steken van de kabelnaald breien.

= 1 steek op een kabelnaald voor het werk leggen, 2 steken rechts aan-
eenbreien, dan de steek van de kabelnaald rechts breien

Rapport
12 steken na de 1e ronde
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Boordpatroon in ronden:
1 steek rechts, 1 steek links afwisselend breien

Kabelpatroon in ronden:
Volgens het telpatroon breien, daarbij het rapport steeds herhalen. 1 x de 1e-2e ronde en 2 x 
de 3e-10e ronde = 16 ronden breien, daarna 1 x de 19e-54e ronde breien.

Instructies muts in grijs: 
132 steken verdeeld op de naalden opzetten. De ronde sluiten en in boordpatroon 4 cm 
breien. Ga verder in kabelpatroon, daarbij in de 1e ronde 12 steken opzetten (= 144 steken). 
De volgorde van de ronden, zoals beschreven in het kabelpatroon, in acht nemen. Na 54 
ronden van het kabelpatroon in de volgende ronde elke rechter steek met de ervoor liggende 
linker steek rechts aaneenbreien (=13 steken). In elke volgende ronde steeds 2 steken rechts 
aaneenbreien, eindigen met een steek rechts. De resterende 7 steken met de werkende draad 
samentrekken, de draad afh echten. Een pompon met een diameter van 5 cm maken en deze 
aan de muts naaien.

Instructies muts met strepen:
De muts breien zoals de muts in grijs, daarbij de 
kleuren als volgt indelen: De boord en de 1e ronde 
daarna in antraciet gemêleerd, daarna 13 rondes 
in lichtblauw, 4 rondes in petrol, 12 rondes in beige 
gemêleerd, 4 rondes in antraciet gemêleerd breien, 
daarna de rest van de muts in mosgroen afwerken.
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