
blad 1 van 1

Copyright © Sanoma Media Netherlands BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

★★★

Muts 108
Omtrek hOOfd ca. 54 - 56 cm 
Omtrek muts 48 cm, ca. 26 cm 
hOOg zOnder pOmpOn 

Lei (Lana grOssa)

BreinaaLden: 10 

haaknaaLden: 6

kaBeLsteek

Materiaal
ca. 100 g “Lei” (100% scheerwol (meri-
noswol), looplengte ca. 40 m/50 g) van 
Lana Grossa in neonoranje (kl. 502) en ca. 
50 g neonfuchsiaroze (kl. 504); een set van 
5 breinaalden zonder knop nr. 10.1  
haaknaald nr. 6. 

Kabelpatroon
aantal s. deelbaar door 9. Vlg. breipatroon 
breien. De getallen rechtsbuiten geven de 
patroon-t. aan. In de niet getekende terug-
gaande t. de s. br., zoals ze zich voordoen. 
In de breedte het patroongedeelte = in het 
begin 9 s. tussen de pijlen steeds herh. Voor 
de duidelijkheid zijn er 2 patroongedeeltes 
getekend. Vanaf de 24e 1. zijn de minderin-
gen ingetekend. Zo worden er per patroon-
gedeelte in de 24e t. 2 s., in de 31e t. 1 s., 
in de 32e t. 2 s. en in de 33e t. 2 s. gemin-
derd, dus 7 s. per patroongedeelte. Er blijven 
per patroongedeelte 2 s. over. In de hoogte 
1x de le - 33e t. breien, daarbij de 1e - 5e 
t., 7e - 1 1 e t., 13e - 17e t., 19e - 23e t. en 
25e - 28e t. telkens alleen recht br. 

Stekenproef
11 s. en 14 t. kabelpatroon met nld. nr. 10 = 
10 x 10 cm. 

Uitvoering
de muts vanaf de onderste rand in toeren br. 
54 s. met de breinaalden zonder knop nr. 
10 in neonoranje opzetten. Dan de s. over 4 
naalden verdelen = 2x 18 s. en 2x 9 s. per 
naald. In kabelpatroon br., daarbij het begin 
van de t. markeren = 6 patroongedeeltes per 
toer. In de 24e t. met de minderingen voor 
de punt beginnen en als ingetekend uitvoe-
ren. Na de 33e t. zijn er nog 12 s. over. nt 
van de muts naaien. 
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