
  



5204 – MUTS EN COL VAN AMBIANCE 
 
Hoofdomvang: 52-54 cm 
 
Materiaal: Scheepjes Ambiance: voor de muts: ecru (160) 1 bol, grijs (129) 1 bol, voor de col grijs 
(129) 3 bollen, breinaalden nr. 7 of 8 
 
Stekenverhouding: 10 steken en 14 naalden in tricotsteek en 12 steken en 15 naalden in boordsteek 
gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden. 
 
Gebruikte steken: Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant. Motieven: 
inbreien volgens teltekening. + = kantsteek, open hokje = 1 steek ecru, x = 1 steek grijs. 
Boordsteek: 1 kantsteek, *6 steken recht, 6 steken averecht, herhaal vanaf *, 1 kantsteek. 
 
Werkwijze Muts: Zet voor de oorkleppen met aparte bollen ecru 2x3 steken op en brei tricotsteek. 
Meerder aan de zijkanten 9x1 steek in elke 2e naald en aan de binnenkant van de kleppen 3x1 steek 
in elke 6e naald. Zet in de volgende naald aan de zijkanten 3 steken op de naald erbij en tussen de 
kleppen 18 steken = 54 steken. Brei 3 naalden over alle steken. Brei verder als volgt: 1 kantsteek met 
ecru, 52 steken motieven volgens teltekening, 1 kantsteek met ecru. Brei na het telpatroon verder 
met ecru. Minder in de 3e naald na het telpatroon als volgt: 1e naald: 1 kantsteek, *2 steken recht 
samenbreien, 5 steken tricotsteek, herhaal vanaf * 6x, eindig met 2 steken recht samenbreien, 1 
steek tricotsteek, 1 kantsteek = 46 steken. 3e naald: 1 kantsteek, *2 steken recht samenbreien, 4 
steken tricotsteek, herhaal vanaf * 6x, eindig met 2 steken recht samenbreien, 1 kantsteek = 38 
steken. 5e naald: als 3e naald, maar brei *2 steken samenbreien, 3 steken tricotsteek* 5x = 31 
steken. 7e naald: als 3e naald, maar brei *2 steken samenbreien, 2 steken tricotsteek* 5x = 24 
steken. 9e naald: als 3e naald, maar brei *2 steken recht samenbreien, 1 steek tricotsteek* 5x = 17 
steken. 11e naald: 1 kantsteek, 7x2 steken recht samenbreien, 1 steek tricotsteek, 1 kantsteek. 
Haal door de overige steken een draad, trek aan en hecht af. Sluit de middenachternaad. Neem met 
grijs langs de muts ca. 102 steken op en brei 1 naald recht op de verkeerde kant. Kant af. 
Knip voor de vlechtjes aan de oorkleppen 6 draden van 90 cm. Knoop 3 draden dubbel aan een 
oorklep, maak een vlecht van ca. 22 cm en leg een knoop aan het einde. 
 
Werkwijze Col: Zet met grijs 134 steken op en brei 40 cm boordsteek. Kant in boordsteek af. Sluit de 
middenachternaad. 
 
 
 
 


