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Muts 112
Omtrek hOOfd ca. 54 - 56 cm 
Omtrek muts 48 cm,  
ca. 25 cm hOOg zOnder 
pOmpOn 

Lei (Lana grOssa)

BreinaaLden: 12

rOOsjessteek

Materiaal
Materiaal: ca. 100 g “Lei” (100% scheerwol 
(merinoswol), looplengte ca. 40 m/50 g) 
van Lana Grossa in neonoranje (kl. 502) en 
ca. 50 g zwart (kl. 7); breinaalden nr. 12; 
eventueel pomponset van Lana Grossa.

Roosjespatroon
le nld. = terugg. nld.: kant-s., * 3 s. uit 1 
steek breien = 1 s. recht, 1 s. averecht, 1 
s. recht, 3 s. averecht samenbreien, het 
patroongedeelte vanaf * steeds herh., kant-s. 
2e nld. = heeng. nld.: tussen de kant-s. alle s. 
averecht br. 3e nld.: kant-s., * 3 s. averecht 
samenbr., 3 s. uit 1 steek breien = 1 s. recht, 
1 s. averecht, 1 s. recht, het patroongedeelte 
vanaf * steeds herh., kant-s. 4e nld.: tussen 
de kant-s, alle s. averecht br. In de hoogte de 
1e - 4e nld. 1x br., dan deze 4 nld. steeds 
herh. 

Stekenproef
12 s. en 11 nld. roosjespatroon met nld. nr. 
12 = 10 x 10 cm. 

Uitvoering
de muts als plat deel breien en naderhand 
met 1 naad sluiten. 54 s. in neonoranje 
opzetten. In roosjespatroon br., daarbij als 
beschreven met 1 terugg. nld. beginnen. 
Na 23 cm = in de 25e nld. = terugg. nld. 
vanaf de opzet met de minderingen voor de 
punt beginnen. Hiertoe tussen de kant-s. * 
1 s. recht br., 3 s. averecht samenbr., vanaf 
* steeds herh. = 28 s. In de 26e nld. alle 
s. averecht br. In de 27e nld. telkens 2 s. ave-
recht samenbreien = 14 s. Deze overige 14 
s. met het uiteinde van de draad straktrekken. 

Afwerken
middenachternaad plat dichtnaaien. Draden 
zorgvuldig instoppen. 1 pompon in zwart 
van 9 cm 0 maken en op de punt van de 
muts naaien. 
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