
  



90’s NOW  

Materiaal: Scheepjes Sammy roze (118) 1 bol, geel (119) 1 bol, groen (120) 1 bol, breinaalden nr. 4 ½. 

Stekenverhouding: 19 steken en 29 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10 x 10 cm. Controleer dit en 

gebruik zo nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Boordsteek: afwisselend 2 steken recht en 2 steken averecht. 

Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant. 

Jacquardpatroon: brei volgens teltekening. Neem de in te breien draad losjes aan de achterkant mee. 

Open ruitje = roze, x = groen, o = geel. 

Pompon: Maak van alle drie de kleuren een pompon van ca. 6 cm doorsnede. 

Werkwijze: 

Zet 82 steken op met roze en brei 3 cm boordsteek Brei verder in tricotsteek in de volgende 

kleurvolgorde: 6 naalden geel, 6 naalden groen, 6 naalden roze, 8 naalden groen, 6 naalden roze. Brei 

nu het telpatroon, begin en eindig met een kantsteek. Brei na het telpatroon verder met roze. 

Minder na 2 naalden als volgt: 1 kantsteek, *2 steken samen breien, 8 steken recht, herhaal vanaf *, 

eindig met een kantsteek. Minder nog 5x in elke volgende 2e naald op dezelfde manier, maar brei na 

de mindering steeds 1 steek minder recht. Minder daarna 2x in de 2e volgende naald als volgt: 1 

kantsteek, brei hierna steeds 2 steken recht samen, eindig met een kantsteek. Haal door de overige 

steken een draad, trek aan en hecht af. Sluit de achternaad. Maak een pompon en bevestig deze op 

de top van de muts. Knip voor de vlechten van elke kleur draden van ca. 80 cm lengte. Neem voor 

een vlecht 2 draden van elke kleur, trek deze samen door de onderkant van het boord en maak een 

vlecht. Maak aan beide kanten van de muts, net voor de oren, 3 vlechten (aan het einde een losse 

knoop leggen). Als de vlechten klaar zijn, knoop dan ca. 5 cm vanaf de onderkant de vlechten samen. 

Haal de onderste knoop van elke vlecht eruit en haal het vlechtwerk aan de onderkant uit. Leg 

eventueel aan de onderkant van de draden een klein knoopje. 

 


