
  



SMUTS 

Materiaal: Scheepjes Silvi grijs (12) 2 bollen, 4 knopen, breinaalden nr. 8. 

Stekenverhouding: 10 steken en 15 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 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. 

Patroonsteek: 

1e t/m 4e naald: tricotsteek. 

5e naald: *2 recht, 2 averecht, herhaal vanaf *, eindig met 2 recht. 

6e naald: *2 averecht, 2 recht, herhaal vanaf *, eindig met 2 averecht. 

7e naald: als 5e naald. 

8e t/m 12e naald: tricotsteek. 

Herhaal hierna steeds de 5e t/m 12e naald, let hierbij op dat de motiefjes in elke volgende 

stekenbaan boven elkaar komen. 

Werkwijze: 

Zet 66 steken op en brei boordsteek. Brei aan de rechterkant in de 6e, 14e, 22e en 30e naald een 

knoopsgat als volgt: 3 steken breien, 1 omslag, 2 steken samen breien. In de volgende naald de 

omslag weer breien. Na 15 naalden boordsteek verder breien in de volgende indeling: 6 steken 

boordsteek voor de sluitbies, 54 steken patroonsteek, 6 steken boordsteek voor de sluitbies. Merk 

van de 54 steken patroonsteek de middelste 2 steken. Meerder aan beide kanten van deze 2 steken 4 

x 1 steek in elke volgende 4e naald. Zet na 8 naalden patroonsteek aan beide zijkanten de 6 steken 

boordsteek op een stekenhouder of draad en kant aan beide zijkanten 3 steken af, in de 2e volgende 

naald aan beide kanten 2 steken minderen en in de 2e volgende naald aan beide kanten nog 1 steek. 

Brei verder tot 42 cm hoogte. Splits nu het werk en brei beide kanten apart verder. Kant vanaf 

middenachter 1x1 steek af, in de 2e volgende naald 1x2, 2 x in elke volgende 2e naald 4 steken en in 

de 2e volgende naald de overige steken. Sluit de bovennaad. Brei de steken van de 1e stekenhouder 

in boordsteek, neem langs de muts aansluitend 82 steken op en brei de 6 steken van de 2e 

stekenhouder in boordsteek. Brei over alle steken 7 naalden boordsteek (vergeet het laatste 

knoopsgat niet) en kant in boordsteek af. Naai de knopen aan. 


