
  



5302 – MUTS 

Hoofdomvang: 54 – 56 cm 

Materiaal: Misty paars (112) 2 bollen, breinaalden nr. 10 

Stekenverhouding: 10 steken in patroon gebreid zijn 9 cm breed, 13 naalden zijn 10 cm hoog. 

Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken:  

Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht.  

Patroonsteek: Heengaande naalden: 1 kantsteek, 2 steken averechte tricotsteek, *6 steken 

tricotsteek, 4 steken averechte tricotsteek, herhaal vanaf *, eindig met 2 steken averechte 

tricotsteek, 1 kantsteek. Teruggaande naalden: breien zoals de steken zich voordoen. 

Werkwijze: Zet 62 steken op en brei 3 naalden boordsteek. Brei verder in patroonsteek. Kabel in de 

9e naald op elke baan tricotsteek als volgt: zet 3 steken op een hulpnaald voor het werk, brei de 

volgende 3 steken recht, brei dan de 3 steken van de hulpnaald recht. Kabel en/of minder hierna in 

de: 15e naald op elke tricotsteek baan: zet 3 steken op een hulpnaald voor het werk, brei 1 steek 

recht, 2 steken recht samen breien, brei de 3 steken van de hulpnaald recht, = 56 steken. 19e naald 

in elke averechte tricotsteek baan: 2 steken averecht samen breien, 2 steken averecht, = 50 steken. 

Minder in de averechte steken aan beide zijkanten afwisselend aan de linker en aan de rechterkant. 

21e naald op elke tricotsteek baan: zet 2 steken op een hulpnaald voor het werk, brei 1 steek recht, 2 

steken recht samen breien, = 44 steken. 23e naald op elke averechte tricotsteek baan: 2 steken 

averecht samen breien, 1 steek averecht, = 38 steken. 25e naald op elke averechte tricotsteek baan: 

2 steken averecht samen breien, = 32 steken. 27e naald op elke tricotsteek baan: zet 2 steken op een 

hulpnaald voor het werk, 2 steken recht samen breien, 2 steken van de hulpnaald recht breien, = 26 

steken. 29e naald: 1 kantsteek, *2 steken recht samen breien, 1 steek recht, herhaal vanaf *, eindig 

met 1 kantsteek, = 18 steken 31 naald: 1 kantsteek, 1 steek op een hulpnaald voor het werk zetten, 2 

steken recht samen breien, brei de steek van de hulpnaald recht, = 12 steken. Brei nog 1 naald. Haal 

door de 12 steken een draad, trek aan en sluit de achternaad. 

 

 


