
  



5315 – MUTS 

Hoofdomvang: 54 cm 

Materiaal: Roma Big rood (16) 1 bol, wit (5) 1 bol, breinaalden zonder knop of rondbreinaald nr. 8, 

haaknaald nr.8 

Stekenverhouding: 8 steken en 12 toeren in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en 

gebruik indien nodig andere naalden.  

Gebruikte steken:  

Tricotsteek: alle toeren recht.  

Gerstekorrelsteek: 1e naald: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht. Alle volgende naalden of 

toeren: recht boven averecht, averecht boven recht.  

Gehaakte bloem: haak 5 lossen en sluit met een halve vaste tot een ring. 1e toer: 1 losse, *3 lossen, 1 

vaste in de ring, herhaal 2x vanaf *, eindig met 3 lossen en 1 halve vaste in de 1e losse, = 4 boogjes. 

2e toer: 1 losse, haak in elk lossenboogje van de vorige toer: 1 vaste, 4 stokjes, 1 vaste. Sluit met een 

halve vaste. 

Werkwijze: Zet voor een oorflap met wit 4 steken op en brei gerstekorrelsteek in heen- en 

teruggaande naalden. Meerder steeds aan het begin van elke naald 1 steek tot er 11 steken zijn en 

de lengte 6 cm is. Laat de steken rusten. Haak nog eenzelfde oorflap. Zet voor de muts op de 

rondbreinaald of naalden zonder knop met wit 6 steken op (de 1e steek is middenachter), brei de 11 

steken van een oorflap in gerstekorrelsteek, zet 11 nieuwe steken op voor de voorkant van de muts, 

brei de steken van de andere oorflap in gerstekorrelsteek en zet 5 nieuwe steken op voor de 

achterkant, = 44 steken. Brei in het rond verder in gerstekorrelsteek. Brei 8 toeren gerstekorrelsteek 

en 1 toer averecht. Brei verder in tricotsteek tot 12 cm mutshoogte. Brei verder met rood in 

tricotsteek tot 15 cm hoogte. Minder nu voor de top van de muts als volgt: 1e mindering: *9 steken 

recht, 2 recht samenbreien, herhaal vanaf *, = 40 steken. 2e mindering: *8 steken recht, 2 recht 

samenbreien, herhaal vanaf *, = 36 steken. 3e mindering: *7 steken recht, 2 recht samenbreien, 

herhaal vanaf *, = 32 steken. Minder op deze manier in elke toer, dus steeds 1 steek recht minder 

tussen de minderingen, tot er nog 12 steken over zijn. 9e mindering: Brei 6x2 steken recht samen. 

Knip de draad af en haal deze door de laatste 6 steken. De draad aantrekken en afhechten. 

Afwerking: Haak met rood 6 bloemen en naai deze verdeeld op de rand witte tricotsteek. Haak met 

wit nog een toer vasten langs de gehele muts. 


