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Wol Alaska
… muts en armstulpen
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Instructies en foto‘s van de 
firma Max Gründl (c).
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Wol Alaska
… muts en armstulpen

Grootte:
Armstulpen: lengte 25 cm
Muts: hoofdomtrek ca. 54 cm - 57 cm

Verbruik:
Muts: ca. 100 g, 1 bont pompon grootte M
Armstulpen: ca. 100 g

Naalddikte:
10,0 – 12,0 

Patroon:
Heen: 1 st. re, 1 st. aver., afwisselend breien
Terugrij: de st. breien, zoals ze verschijnen
Patroon 2: (aantal steken deelbaar door 3 )
1e R: *2 st. re, 1 st. aver., vanaf * herhalen
2e R: * 1 st. aver., 1 st. re., 1 st. aver., vanaf * herhalen
3e R: * 1 st. aver., 2 st. re., vanaf * herhalen
4e R: * 1 st. re., 2 st. aver., vanaf *  herhalen
5e R: *1 st. re, 1 st. aver., 1 st. Re., vanaf * herhalen
6e R: * 2 st. aver., 1 st. re., vanaf * herhalen
De 1e tot 6e rij steeds herhalen.

Stekenproef: 
(Patroon 2)
9 st. x 15 R = 10 cm x 10 cm

Bestaande uit 80 % acryl en 20 % scheerwol ontstaat uit de mooie wolset 
Alaska in een handomdraai een heerlijk ensemble van muts en armstulpen.
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Muts:
De muts wordt open, in heen- en terug rijen gebreid. 42 st. plus 2 RM opzetten.
Met een terugrij beginnen en ca. 7 cm ( = 9 R) in patroon 1, daarna 12 cm ( = 18 R) in patroon 2 
breien.
De muts in patroon 1 eindigen:
Nog 3 R breien, daarna als volgt minderen: de 4e, 12e, 20e, 28e en 36 st. markeren en steeds de 
gemarkeerde st. en de beide st. erna overtrokken samen breien ( = 1 st. als bij het recht breien 
afhalen, 2 st. re. samen breien, de afgehaalde st. erover trekken) = 34 st.
Deze verminderingen precies over de gemarkeerde st. nog 2x in elke 2e rij herhalen – 14 st.
De werkdraad afknippen en door de st. trekken. De achterste draad zo glad mogelijk strijken. 
De bont pompon op de muts aanbrengen.

Armstulpen:
Zet 18 st. en 2 RM op en ca. 4 cm ( = 5 R) in patroon 1, daarna 17 cm (= 26 R) in patroon 2 en 
nogmaals 4 R in patroon 1 breien. Alle st. recht afkanten, daarbij de st. breien, zoals ze ver-

schijnen.
De zijnaad zo vlak mogelijk sluiten, daarbij, in ca. 16 cm hoogte vanaf de onderste rand, ca. 3 cm 

voor het duimgat open laten. De 2 armstulpen evenzo breien.
 
 

Afkortingen:
RM = kantsteek

st = steek
R = rij(en)

heenr. = heenrij
terugr. = terugrij

re = rechts
aver. = averechts
herh.  = herhalen

Instructies

Wol Alaska
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