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BABYMUTSJE
Save the children 

Gestreept mutsje
Maat: geschikt voor 3 maanden. 
Benodigd materiaal: 50 gram Pure Mérinos 5, kleur 
outremer, 50 gram Pure Mérinos 5 kleur noir, restje Pure 
Mérinos 3 kleur piment alles van Phildar; 2 breinld. 4 en 
5. 
Samenstelling garen: 100% wol. 
 
Stekenverhouding: 18 st. en 25 nld. gebreid in 
tricotsteek en met nld. 5 = 10 x 10 cm.  
Let op: indien nodig dikkere of dunnere nld. gebruiken. 
 
Gebruikte steken: 
Boordsteek 2/2: 1e nld.: goede kant van het werk: 
afwisselend 2 r., 2 av. 2e en volg. nld.: st. breien zoals 
zij zich voordoen. 
Tricotsteek: r. aan de goede en av. aan de verkeerde kant 
van het werk. 
Gestreepte tricotsteek: *4 nld. kleur outremer, 4 nld. 
kleur noir*, herhaalk deze 8 nld. 
Enkelvoudige overhaling: 1 r. afh., 1 r. br., de 
afgehaalde st. over de gebr. st. halen. 
 
Tip Lees eerst het patroon door voor je begint met 
breien. 
 
WERKVOLGORDE 
Muts Zet 66 st. op met nld. 4 in noir en br. 2 cm 
boordst. 2/2, begin en eindig alle oneven nld. met 2 r. 
Br. verder in gestreepte tricotst. en nld. 5. Op 8 cm 
hoogte na de boord als volgt mind.: 1 kantst., *4 r., 1 
enkelv. overh.*, herhaal van *tot* 10 maal totaal, 4 r., 
1 kantst. Er zijn nu 56 st.; 4 nld. hoger 1 kantst., *3 
r., 2 r. samenbr.*, herhaal van *tot* 10 maal totaal, 4 
r., 1 kantst. Er zijn nu 46 st.; 4 nld. hoger 1 kantst. 
*2 r., 1 enkelv. overh.*, herhaal van *tot* 10 maal 
totaal, 4 r., 1 kantst. Er zijn nu 36 st.; 4 nld. hoger 1 
kantst., *1 r., 2 r. samenbr.*, herhaal van *tot* 10 maal 
totaal, 4 r., 1 kantst. Er zijn nu 26 st. Daarna 2 nld. 
hoger steeds 2 r. samenbr. Haal een draad door de 
rest.st. 
Afwerking De delen met een vochtige doek bedekken totdat 
doek en werk weer droog zijn. Sluit de naad. Trek de 
draad aan. Maak 2 vlechten van 3 maal 4 draden tot een 
lengte van 15 cm. Omwikkel een uiteinde over 1 cm met 
piment. Zet de andere uiteinden op de bovenkant muts. 


