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Muts met strepen

Benodigde materialen:
wol „Hatnut XL 55“ in lichtgrijs (4 stuks)
en in turkoois (2 stuks), Hatnut ﬂeece in zwart,
pomponmaker, handmade label in grijs,
naaigaren in grijs

Benodigd gereedschap:
stopnaald,
breinaalden 6 mm,
kabelnaald gebogen, schaar,
haaknaald

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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en bijpassende loopsjaal in kabelpatroon
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Een harmonieus duo van zachte Hatnut wol die qua kleur
perfect op elkaar afgestemd zijn. Het boordsteek- en het
kabelpatroon verlenen het paar een ongedwongen
en knusse stijl. Ideaal voor koude dagen!
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Boordsteekpatroon:

In Rd 1st r, 1 st av afwisselend breien.

Basispatroon:
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1e Rd * 1st r, 3 st av breien, vanaf * continu herhalen.
2e. Rd * 2 st r, 1st av, 1st r breien. Vanaf * continu herhalen.
De 1e en 2e Rd steeds herhalen.

Aan de slag:

60 st verdeeld over 4 nld. (= 15 st per nld.) vervolgens sluiten tot een
Rd en 7 Rd in boordsteekpatroon breien. Vervolgens 1 Rd tricotsteek in
grijs breien, daarbij gelijkmatig verdeeld 16 st recht verdraait uit de
schuine draad meerderen. = 76 st.
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1 Rd recht in turkoois breien, 2 Rd grijs, 2 Rd turkoois en 1 Rd grijs
breien. Daarna 7 Rd in het basispatroon breien, in de kleur grijs!
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Daarna 7 Rd in tricotsteek in het vogende
kleurenverloop. 1 Rd grijs, 1 Rd
turkoois,
2 Rd grijs, 2 Rd turkoois en 1 Rd grijs.
Weer 7 Rd in het basispatroon in grijs
breien! 7 Rd in tricotsteek in het
kleurverloop breien.
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MMinderen: kleur grijs * 1 st r, 2 st samen als bij
het rechtbreien, de volgende st recht breien en
de twee afgehaalde st erover halen, vanaf * steeds
herhalen = 38 st.
In de volgende ronde alle st recht breien. De volgende Rd steeds
2 st recht aaneen breien = 19 st. Nog een Rd recht breien, daarna
in de volgende Rd weer steeds 2 st aaneen breien, eindig met 1 st
recht = 10 st.
De draad scheiden, met een borduurnaald zonder punt 2x door de
st trekken en alle draden afhechten.
Mutshoogte ca. 21 cm.

:

Pompon

Pompon in grijs en turkoois maken en aan de muts vastnaaien.
Natuurlijk kun je ook een bontpompon gebruiken!
Eventueel handmade label aanbrengen.
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Nu nog de Hatnut fleece op maat snijden en in de muts naaien.
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Loop

Basisinstructies
kabelpatroon:

In grijs 1e en 2e st op de
hulpnaald voor het werk
leggen, de 3e en 4e st
recht breien, daarna de 1e
en 2e st van de hulpnaald
recht breien. In de terugrij alle st aver. breien.
Steeds na 4 rijen het
kabelpatroon herhalen.

30 S opzetten - rondbreinaald (breinaalden voor een vest) 6 mm.

Kleurverloop gehele sjaal:

2 rijen in grijs, 2 rijen turkoois,
4 rijen grijs, 2 rijen turkoois,
2 rijen grijs
Tricotsteek in boven aangegeven kleurverloop breien.

Patroonverloop - Vlechtpatroon in grijs herhalen.
Tricotsteek in boven aangegeven kleurverloop breien.
gehele sjaal:
Benodigde materialen:
wol „Hatnut XL 55“ in lichtgrijs (4 stuks)
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Vlechtpatroon in grijs herhalen.
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Heenrij - Alle st tricotsteek (grijs)
Terugrij – 1 kantsteek, 9 st tricotsteek, 10 st averecht,
9 st tricotsteek, 1 kantsteek

2

Heenrij – 1 kantsteek, 9 st tricotsteek, 4 M recht vlechtpatroon,2 M tricotsteek, 4 M recht vlechtpatroon
Terugrij – 1 kantsteek, 9 st tricotsteek, 10 st averecht,
9 st tricotsteek, 1 kantsteek

3

Heenrij – 1 kantsteek – alle st tricotsteek, 1 kantsteek
Terugrij – 1 kantsteek , 9 st tricotsteek, 10 st averecht,
9 st tricotsteek, 1 kantsteek

4

Heenrij – 1 kantsteek – alle st tricotsteek, 1 kantsteek
Terugrij – 1 kantsteek , 9 st tricotsteek, 10 st averecht,
9 st tricotsteek, 1 kantsteek

De stappen 2 tot en met 4 nu nog 5 x herhalen!
Nu alle steken afkanten. Lengte 56 cm. De draden bij het aan elkaar
naaien iets langer laten en de loop daarmee sluiten. Vervolgens alle
draden afhechten.
Bij de loop-rand (turkoois wol) met krabstenen
(vaste steken omgekeerde richting) of kettingsteek
(als alterntief zien ook vaste steken er mooi uit) in ronde
haken.
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