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geweldige handleidingen voor behaaglijke mutsmodellen!
Dankzij de dikte van de Alaska wol zijn de mutsen snel klaar.

Muts met vals patent
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Verbruik:
Ongeveer 100 g wol Alaska in de gewenste kleur
1 qua kleur bijpassende bont pompon
Breinaalden:
10,0 – 12,0
Patroon:
Vals patent (aantal steken deelbaar door 4):
1e R (= terugrij): KS, * 1 st. aver., 3 st. re, vanaf * herh., KS
2e R (= heenrij): KS, * 1 st. re, 1 st. aver., 2 st. re, vanaf * herh.,
KS 1e en 2e R. steeds herhalen
Stekenproef (vals patent licht uitgerekt gemeten):
9 st. x 15 R = 10 cm x 10 cm
Instructies:
De muts wordt open, in heen- en terug rijen gebreid.
44 st. en 2 KS opzetten en tussen de KS in vals patent breien,
beginnen met een terugrij. Bij 17 cm (= 25 R) totale hoogte als volgt minderen:
26e R: KS, 2 st. aver. samen breien, * 3 st. re overgetrokken samen breien (= 2 st. zoals bij re
aaneen breien afhalen, 1 st. re breien, opgenomen st. Erover trekken), 1 st. aver., vanaf * nog 9
x herh., 2 st. re aaneen breien, KS (= 24 st.)
27e – 29e R: zonder minderen breien, tussen de KS 1 st. aver., 1 st. re afwisselend breien
30e R: KS, steeds 2 st. re aaneen breien, KS (= 13 st.)
31e R: KS, steeds 2 st. aver. aaneen breien (= 7 st.)
De overige 7 st. Met de werkdraad bijeen trekken. De achterste naad zo vlak mogelijk sluiten
en de pompon van bont aan de muts naaien.
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Muts in ribbelpatroon (gerstekorrel)
Verbruikt:
ca. 100 g wol Alaska
1 bont pompon
Breinaalden:
10,0 – 12,0
Patroon:
Ribbelpatroon: heenrij: re st., terugrij: re st.
Stekenproef (ribbelpatroon):
9 st. x 18 R = 10 cm x 10 cm
Instructies:
De muts wordt open, in heen- en terug rijen gebreid.
42 st. plus 2 KS opzetten en tussen de KS ribbelpatroon breien, beginnen
Met een terugrij. Bij 14 cm (= 25 R) hoogte als volgt minderen:
26e R: tussen de KS van elke 6e en 7e st. re aaneen breien (= 38 st.)
30e R: tussen de KS van elk 5e en 6e st. re aaneen breien (= 32 st.)
34e R: tussen de KS van elke 4e en 5e st. re aaneen breien (= 26 st.)
36e R: tussen de KS van elke 3e en 4e st. re aaneen breien (= 20 st.)
38e R: tussen de KS, steeds 2 st. re aaneen breien (= 11 st.)
De werkdraad 2 x door deze 11 st. trekken en de st. samentrekken. De
achterste naad zo vlak mogelijk sluiten en de bont pompon aan de muts naaien.

Muts im patentsteek
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Verbruik:
ca. 100 g wol Alaska
1 bont pompon
Naalddikte:
10,0 – 12,0
Patroon:
Patentpatroon (aantal steken deelbaar door 2):
1e R (= terugrij): KS, * 1 st. re, 1 st. aver., vanaf * herh., KS
2e R (= heenrij): KS, * 1 st. re, 1 st. Met omslag aver. afhalen, vanaf * herh., KS
3e R: KS, * 1 st. met omslag re minderen, 1 M met omslag aver. afhalen, vanaf * herh., KS
De 3e rij steeds herh.
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Stekenproef (Patentpatroon licht uitgerekt gemeten):
8 st x 20 R = 10 cm x 10 cm
Instructies:
De muts wordt open, in heen- - en terug rijen gebreid.
40 st plus 2 KS opzetten en 14 cm (= 27 R) in patentpatroon breien.
28e R: KS, * 1 st met omslag re minderen, 1 st aver., vanaf * herh., KS
29e – 31e R: KS, * 1 st re, 1 st aver., vanaf * herh., KS
Na 17 cm (= 31 R) totaalhoogte als volgt minderen:
32e R: KS, 1 st re, * 2 st aver. aaneen breien, 2 st re aaneen breien, vanaf * nog 8 x herh.,
2 st aver. aaneen breien en de laatste st met de KS re aaneen breien (= 22 st)
33e – 35e R: zonder minderen breien, tussen de KS 1 st re,
1 st aver. afwisselend breien
36e R: KS, 1 st re, daarna steeds 2 st re aaneen breien ende laatste st met de re
aaneen breien (= 12 st)
37e R: KS, steeds 2 st aver. aaneen breien, KS (= 7 st)
De overige 7 st met de werkdraad samentrekken. De achterste naad zo vlak mogelijk
sluiten en de bont pompon aan de muts naaien.

Muts met kabel
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Verbruik:
ca. 100 g wol Alaska,
1 bont pompon
Breinaalden:
10,0 – 12,0, kabelnaald
Patroon:
Boordpatroon (aantal steken deelbaar door 2):
1e R (= terugrij): KS, * 1 st re, 1 st aver. verdraait, vanaf * herh., KS
2e R (= heenrij): KS, * 1 st re verdraait, 1 st aver., vanaf * herh., KS
1e en 2e R. steeds herh.
Kabel via 6 M:
1e R: re st, 2e R: aver. st
3e R: 6 st na aver. kruisen = 3 st op de kabelnaald
voor het werk leggen,
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3 st re breien, daarna de st op de kabelnaald re breien
4e R: aver. st, 5e R: re st, 6e R: aver. st
1e – 6e R steeds herh.
Ga als volgt te werk (glad links): heenrij: aver. st., terugrij: re st.
Stekenproef (glad links):
9 st. x 12 R = 10 cm x 10 cm
Instructies:
De muts wordt open, in heen- en terugrijen gebreid.
42 st. plus 2 KS opzetten en 4 cm (= 5 R) in boordpatroon breien, beginnen
met een terugrij verder met de volgende indeling breien: 1 KS, * 2 st. glad links,
6 st. kabel, 1 st. glad aver., vanaf * nog 5 x herh., KS, daarvoor in de 1e R 12 st. meerderen:
1 KS, * 2 st. aver., 1 st. re, 1 st. re gedraaid uit de dwarsdraad breien, 2 st. re,
1 st. re gedraaid uit de dwarsdraad breien, 1 st. re, 1 st. aver., vanaf * nog 5 x
herh., KS (= 56 st.). Bij 19 cm (= 23 R) totale hoogte als volgt minderen:
24e R: via de kabel steeds 2 x 2 st. re aaneen breien (= 44 st.)
26e R: via de aver. st. steeds 2 st. aver. aaneen breien (= 38 st.)
28e R: via de 4 re st. steeds 2 x 2 st. re aaneen breien (= 26 st.)
In de terugrij de st. breien zoals ze verschijnen.
30e R: KS, 1 st. aver., * 2 st. re aaneen breien, 2 st. aver. aaneen breien, vanaf * herh.,
de laatste aver. st. met de KS re aaneen breien (= 14 st.)
31e R: steeds 2 st. aver. aaneen breien (= 8 st.)
De resterende 8 st. met de werkdraad samen trekken. De achterste naad
zo vlak mogelijk sluiten en de bont pompon aan de muts naaien.

Afkortingen:
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KS = kantsteek/-steken
st. = steek/steken
R = rij(en)
U = omslag
re = recht
aver. = averechts
herh. = herhalen

