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Muts 122
Afmeting: dAmesmAAt

merino 50 (LAng YArns)

noppensteek en boordsteek

breinAALden: 6 en 7 (voor 
kousen)

Materiaal
LANG YARNS MERINO 50 (extrafijne 
merino, polyester) 200 g = 2 kluw beige 
756.0022. LANG YARNS / ADDI set kou-
senbrnldn Nr 6 en 7.

Patroon I:
Nldn Nr 6: 1 r st, 1 av st.

Patroon II 
Nldn Nr 7: r jersey in toeren = alle  st r br.

Patroon III
Nldn Nr 7: Noppenpatroon: 1ste toer: *5 r 
st, 1 nop *, van * tot * blijven herh. 2de – 
4de toer: r. 5de toer: 2 r st, *1 nop, 5 r st *, 
van * tot * blijven herh, eindigen met 1 nop, 
3 r st. 6de – 8ste toer: r. De 1ste – 8ste toer 
blijven herh.

Nop
NldnNr 7: uit 1 st 5 st br (1 r st / 1 omslag / 
1 r st / 1 omslag / 1 r st), draaien, 5 av st, 
draaien, 5 r st, draaien, 5 av st, draaien, 2  
st afh, 3 st r samen br, dan de afgeh st over 
de gebr st halen.

Werkwijze
64 st opz. De st tot een toer sluiten en in pat I 
8 toeren br. Aansluitend 2 toeren in pat II br, 
hierbij in de 1ste toer 2 st meerd = 66 st. In 
pat III verder br. Op ca 15 cm van de opzet 
(na een 5de toer = 6 noppentoer) beginnen 
met de eindmind: in de volg toer (= 6de toer 
pat III) altijd de 1ste + 2de st na de noppen r 
samen br = 55 st. 1 toer zonder mind br, dan 
de volg toer (= 8ste toer pat III) altijd de 2 st 
voor elke nop r samen br = 44 st.  Nu blijven 
er tussen elke nop nog 3 st over. Nu 9 toeren 
in pat  III met 3 tussenst br (= 3 noppentoer). 
Aansluitend nog 2 toeren in pat II br, hierbij 
altijd 3 st r samen br, aansluitend de overbl st 
met een draaduiteindje samen trekken. 
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