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Benodigde materialen:
wol Bravo Big in zwart en roze,
naalden 8 mm dik

Benodigd gereedschap:
borduurnaald,
eventueel pomponset of
karton

Trendy muts in neon roze
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Trendy muts in neon roze
Een hippe muts met de actuele neonkleuren. Door de 

dikte van de wol is het werkstuk snel gebreid.

Zet 44 stenen in roze op en verdeel deze op de naalden, dus 12 steken per naald. De muts 
wordt in boordsteek patroon gebreid. Dat wil zeggen, afwisselend steeds 2 steken rechts, 2 
steken links breien. De boord word optisch onderstreept, doordat je daarna van kleur wisselt. 
Nadat je 20 cm in rondes hebt gebreid, in de volgende ronde steeds de twee linkse steken van 
een rib aaneenbreien.
De volgende ronde brei je de steken zo als ze verschijnen.
In de volgende ronde steeds de beide rechtse steken aaneenbreien. Daarna weer een ronde 
zoals ze verschijnen breien. De volgende ronde is alweer de laatste: 10 x 2 steken rechts aan-
eenbreien. Knip de draad af en trek hem 2x door de overgebleven 10 steken. Stevig aantrekken 
en goed afhechten.

De pompon van ongeveer 8 cm kan men optioneel opnaaien. Ofwel je wikkelt hem met de pompon 
set of je knipt twee kartonnen cirkels en wikkelt hem op de traditionele manier.

Tot slot, rijg je nog roze wol door een borduurnaald en borduur je met 
kettingsteek 3 strepen in de middelste groef, die door het ribpatroon 
ontstaan is. 

kettingsteek


