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Muts 123
Afmeting: dAmesmAAt

merino 50 (LAng YArns)

Boordsteek, riBBeLsteek en 
kABeLsteek

BreinAALden: 9

Materiaal
Materiaal: LANG YARNS MERINO 50 (extra-
fijne merino, polyester) 200 g = 2 kluw beige 
756.0022. LANG YARNS / ADDI breinldn 
Nr 9. 1 hulpnld.

Patroon I
Nldn Nr 9: 1 av st, 1 r st.

Patroon II
Nldn Nr 9: kabelpatroon met 6 st: 1ste + 
5de rij: r. 2de en alle rijen op av kant: av. 
3de rij: 4 st naar rechts kruisen (2 st op 1 
hulpnld achter het werk nemen, 2 r st, dan 
de st van de hulpnld r br), 2 r st. 7de rij: 2 r 
st, 4 st naar links kruisen (2 st op 1 hulpnld 
voor het werk nemen, 2 r st, dan de st van de 
hulpnld r br). De 1ste – 8ste rij blijven herh.

Patroon III
Nldn Nr 9: kabel met 4 st: 1ste rij: r. 2de en 
alle rijen op av kant: av. 3de rij: 4 st naar 
links kruisen (2 st op 1 hulpnld voor het werk 
nemen, 2 r st, dan de st van de hulpnld r br). 
De 1ste – 4de rij blijven herh.

Patroon IV
Nldn Nr 9: kabel met 4 st: 1ste rij: r. 2de en 
alle rijen op av kant: av. 3de rij: 4 st naar 
rechts kruisen (2 st op 1 hulpnld achter het 
werk nemen, 2 r st, dan de st van de hulpnld 
r br). De 1ste – 4de rij blijven herh. 

Patroon V
Nldn Nr 9: 1ste rij: r. 2de + 4de rij: de st br 
zoals ze zich voordoen. 3de rij: av. De 1ste 
– 4de rij blijven herh.

Proeflapje
Patroon V Merino 50, Nldn Nr 9:
12 st = 10 cm breed.
19 rijen  = 10 cm hoog.

Tip: De kst in overeenstemmend pat br.

Werkwijze
voor de 1ste oorklep 8 st opz en in pat II 
br.  Op 21 cm van de opzet (40 rijen) aan 
weersz in elke 2 rij 6x1 st meerd (eerst 2 av 
st, dan 4 r st) = 20 st. De st laten liggen. De 
2de oorklep net zo br.
In het midden achteraan beginnend, 7 
nieuwe st opz, dan de 20 st van de linker-
oorklep br, 19 nieuwe st bij opz, dan de 20 
st van de rechteroorklep br, 6 nieuwe st bij 
opz = 72 st. In volg stekenindeling verder br: 
1 kst, 7 st pat I, 4 st pat III, 2 av st, 6 st pat 
II, 2 av st, 4 st pat IV, 21 st pat I, 4 st pat III, 
2 av st, 6 st pat II, 2 av st, 4 st pat IV, 6 st 
pat I, 1 kst. Na 4 rijen de st in pat I in pat V 
verder br, de overige st br zoals voorheen. 
In de 21ste rij vanaf pat V , bij de kabels de 
2 st van de hulpnld telkens r samen br en de 
twee st van de  av ribbels telkens av samen 
br = 62 st. In de volg rij op av kant de st br 
zoals ze zich voordoen. Dan in pat V met 
alle st verder br. Na 2 rijen beginnen met de 
eindminderingen:
1ste rij: 1 kst, *2 r st, 2 st r samen br *, van 
* tot * blijven herh, 1 kst = 47 st. De niet ver-
noemde rijen zonder mind br. 5de rij: 1 kst, 
*1 r st, 2 st r samen br *, van * tot * blijven 
herh, 1 kst = 32 st. 9de rij: 1 kst, altijd 2 st r 
samen br, 1 kst = 17 st. 11de rij: 1 kst, *2 st 
r samen br *, van * tot * blijven herh, 1 r st, 
1 kst. De overbl 10 st met een draaduiteindje 
samen trekken. De naad sluiten. Een pompon 
van ca 8 cm diameter maken en aan de 
mutspunt vastnaaien.
2 pompons van ca 6 cm diameter maken en 
aan de uiteindjes van de bindlintjes naaien.

IN SAMENwERkING MET


