
 

  



301 - MUTS VAN INVICTA** 

Materiaal: Scheepjes Invicta Colour multi (960) 1 bol, Invicta Extra fuchsia (1461) 1 bol, Invicta-Extra 

ecru (1332) 1 bol, breinaalden nr. 4, rondbreinaald nr. 4, haaknaald nr. 4. 

Stekenverhouding: 20 steken en 30 naalden is 10 x 10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig 

andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Tricotsteek: heengaande recht, teruggaande naald averecht. 

Kreeftsteek: 1e toer vasten, 2e toer vasten maar dan van links naar rechts. 

Werkwijze: 

Flappen 2x: Zet 5 steken op met fuchsia, brei 1e naald in tricotsteek, brei in de teruggaande naalden 

de eerste en de laatste steek recht. Meerder in elke heengaande naald aan beide zijde 1 steek 

(meerder na de eerste en voor de laatste steek). Herhaal dit tot er 25 steken op de naald staan, brei 

tot een hoogte van 7 cm. 

Muts: Brei de eerste flap op een rondbreinaald in tricotsteek en zet 44 steken erbij op, brei nu de 

tweede flap en zet er nog 16 steken erbij op =110 steken. Brei met fuchsia 1 toer averecht en 2 

toeren recht. Ga verder met ecru en brei 6 toeren recht. 12 toeren met multi, 8 naalden met ecru. 12 

toeren met multi, minder in de 2e toer 10 steken ( brei 9 steken, 2 steken samenbreien) herhaal dit 

tot het einde van de toer, minder in de 11e toer nog 10 steken (brei 8 steken, 2 samen 

breien).herhaal tot het einde van de toer. Brei 6 toeren met ecru en twee met fuchsia. Brei 12 toeren 

met multi, minder in elke toer 10 steken, (brei 7 steken recht en 2 samen) tot het einde van de toer. 

Brei in elke toer 1 steek minder voor de mindering. Haal een lange draad door de 10 steken. 

Afwerking: Maas op het onderste vlak met fuchsia volgens telpatroon A, het middelste vlak met 

multi volgens telpatroon B, en het bovenste vlak met fuchsia volgens telpatroon C. Maas op de 

flappen volgens telpatroon D Haak langs de onderkant en flappen de kreeftensteek met multi. Maak 

een pompon, trek de draad door de steken stevig aan en zet de pompon vast. Haal circa 12 draden 

van circa 30 cm door de onderkant van de flap en vlecht er een vlechtje van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


