
 

  



MEISJESVEST EN GEBREIDE MUTS HANNAH EN ROMA HIDDE MULTI 

Maten: 116/122 – 128/134 

De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld. Indien er één getal staat is dit voor beide 

maten geldig. 

Materiaal: Scheepjes Hannah rood/blauw/groen (22) 1 bol, Roma Hidde Multi blauw (42) 2-3 bollen, 

4 knopen, breinaalden nr. 5 ½. 

Stekenverhouding: 13 steken en 24 naalden met Hannah in ribbelsteek gebreid, zijn 10x10 cm. 

Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken: 

Boordsteek: afwisselend 2 steken recht en 2 steken averecht. 

Ribbelsteek: alle naalden recht. 

Kabelpatroon: 

1e naald (goede kant): 2 steken averecht, *2 steken op een hulpnaald voor het werk leggen, brei de 

volgende 2 steken recht, dan de 2 steken van de hulpnaald recht breien, 2 steken recht, 2 steken 

averecht, herhaal vanaf *, eindig met 2 steken averecht  

2e en 4e naald: breien zoals de steken zich voordoen. 

3e naald: 2 steken averecht, *2 steken recht, leg 2 steken op een hulpnaald voor het werk, brei de 

volgende 2 steken recht, dan de 2 steken van de hulpnaald recht breien, 2 steken averecht, herhaal 

vanaf *, eindig met 2 steken averecht. 

Herhaal deze 4 naalden. 

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

Werkwijze: 

Rugpand: Zet met Roma 50 steken op en brei het kabelpatroon. Minder bij 13 cm hoogte in de 

laatste teruggaande naald verdeeld tot 44-46 steken. Brei verder met Hannah in ribbelsteek. Kant bij 

23-25 cm hoogte voor de armsgaten 1x2 en 2x1 steken af aan beide kanten van elke 2e naald. Kant 

bij 36-39 cm hoogte voor de hals de middelste 12 steken af en brei beide kanten apart verder. Kant 

aan de halskant nog 1x4 steken af in de 2e naald. Kant bij 38-41 cm hoogte de steken voor de 

schouders af. 

Rechtervoorpand: Zet met Roma 31 steken op en brei 6 steken boordsteek voor de sluitbies, begin 

met 2 steken recht, 23-24 steken kabelpatroon, begin met 0-1 steek averecht. Brei op 5 cm hoogte in 

de sluitbies een knoopsgat. Kant hiervoor de 4e steek af en zet deze er in de volgende naald weer bij 

op. Brei eveneens op 15-16, 25-27 en 35-38 cm hoogte een knoopsgat. Minder bij 13 cm hoogte 

boven het kabelpatroon verdeeld tot 21-22 steken en brei verder met Hannah in ribbelsteek. Minder 

voor het armsgat als bij het rugpand. Zet bij 33-36 cm hoogte de 6 steken van de sluitbies op een 

stekenhouder en kant voor de hals 1x3 steken af. Kant in elke volgende 2e naald nog 1x2 en 4x1 

steken af. Kant de steken voor de schouder op dezelfde hoogte af als bij het rugpand. 

Linkervoorpand: brei het rechtervoorpand in spiegelbeeld, maar zonder knoopsgaten. 

Mouwen: Zet met Roma 22 steken op en brei 4 cm boordsteek. Brei verder met Hannah in 

ribbelsteek en meerder voor de mouwwijdte 6-7x1 steek aan beide kanten van elke 8e naald. Kant bij 

28-31 cm hoogte voor de mouwkop aan beide kanten 1x2 steken af. Kant aan beide kanten van elke 

2e volgende naald nog 8x1, 1x2 en 1x3 steken af. Kant de overige steken af. 



Afwerking: Sluit de schoudernaden. Brei met Roma de 6 steken van de sluitbies van het 

rechtervoorpand, neem langs de hals 42 steken op en brei de steken van de sluitbies van het 

linkervoorpand. Brei over de steken van de sluitbiezen door in boordsteek en op de overige steken 

ribbelsteek tot 7 cm hoogte. Vergeet ondertussen het laatste knoopsgat niet. Zet de mouwen aan, 

het midden van de mouw komt tegen de schoudernaad. Sluit de mouw- en zijnaden. Naai de knopen 

aan. 

Werkwijze Muts: Zet met Hannah 56 steken op en brei 4 cm boordsteek. Brei verder in ribbelsteek. 

Minder bij 15 cm hoogte verdeeld over de naald 9 steken. Herhaal deze minderingen in de volgende 

6e, 6e, 4e en 2e naald. Brei in de 2e daarop volgende naald; 1 kantsteek, 4x2 steken recht 

samenbreien, 1 recht, 1 kantsteek. Haal door de overige steken een draad, trek aan en hecht af. Sluit 

de achternaad. 

Rijg eventueel op hoofdwijdte dun rijgelastiek door het boord. Gebreide bloem: zet met Hannah 10 

steken op en brei tricotsteek. Meerder in de 2e naald elke steek tot 2 steken = 20 steken. Doe dit in 

de 4e naald nogmaals, = 40 steken. Kant bij 9 naalden totale hoogte alle steken af. Rijg door de 

opzetsteken een draad, trek aan en hecht af. Laat de buitenkant omrollen. Leg de uiteinden zover 

over elkaar tot er een bloem ontstaat. Naai de uiteinden met een steekje vast. Naai de bloem op de 

boordsteek, aan de voorkant van de muts, vast. 

 

 


