
 

  



VAARWEL BEVROREN OREN 

Materiaal: Scheepjes Luca zwart (3) 1 bol, beige (5) 1 bol, wit (1) 1 bol, breinaalden nr. 6. 

Stekenverhouding: 16 steken 20 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en 

gebruik zo nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht. 

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

Motieven: met wit opmazen volgens telpatroon. 

Jacquardpatroon in tricotsteek: brei volgens telpatroon. Neem de in te breien draad losjes aan de 

achterkant mee. v = zwart, open ruitje = beige, o = wit. Elk ruitje is 1 steek breed en 1 naald hoog. 

Werkwijze: 

Linkeroorklep: Zet met zwart 7 steken op en brei boordsteek. Brei 1 teruggaande naald en meerder 

hierna op de goede kant als volgt: aan de rechterkant naast de kantsteek: 1x1 steek, 2x in elke 

volgende 2e naald 1 steek, 2x in elke volgende 4e naald 1 steek. Meerder aan de linkerkant, naast de 

kantsteek, 3x in elke 4e naald 1 steek, = 11 steken oorklep. Laat na 15 naalden boordsteek de steken 

rusten. Brei nog eenzelfde deel in spiegelbeeld. Laat de steken rusten. Zet 12 nieuwe steken op, brei 

de steken van de linkeroorklep in boordsteek, zet 29 nieuwe steken op, brei de steken van de 

rechteroorklep in boordsteek en zet aansluitend 12 nieuwe steken op, = 83 steken. Brei nog 7 

naalden boordsteek over alle steken, let hierbij op dat de nieuwe opgezette steken aansluitend in 

boordsteek worden gebreid. Brei nu het telpatroon in tricotsteek, begin en eindig met een kantsteek 

en minder in de 1e naald 1 steek, = 82 steken. Brei de eerste en laatste 3 naalden van het telpatroon 

in jacquardpatroon en brei de tussenliggende naalden met beige. Brei na het telpatroon verder met 

zwart in tricotsteek. Minder na 4 naalden voor de top van de muts als volgt: 

1e naald: 1 kantsteek, *2 steken recht samen breien, 3 steken recht, herhaal vanaf *, eindig met 1 

kantsteek, = 66 steken.  

Alle teruggaande naalden averecht breien.  

3e naald: 1 kantsteek, *2 steken recht samen breien, 2 steken recht, herhaal vanaf *, eindig met 1 

kantsteek, = 50 steken. 

5e naald: 1 kantsteek, *2 steken recht samen breien, 1 steek recht, herhaal vanaf *, eindig met 1 

kantsteek, = 34 steken.  

7e naald: 1 kantsteek, *2 steken recht samen breien, herhaal vanaf *, = 18 steken. 

9e naald: als 7e naald, = 10 steken.  

Haal door de overige steken een draad, trek aan en hecht af. Maas op het beige gedeelte de 

motieven. Sluit de achternaad. Maak van wit een pompon van ca. 10 cm doorsnede en bevestig deze 

bovenop de muts.  



 

 

 

 

 


