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TRAPPELZAK

MUTS

Afkortingen

 cm. = centimeters

 p. = steken

 – = steken afkanten
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TRAPPELZAK BABY

BENODIGD MATERIAAL
NORTH kl. 85: 3 bollen
6 knopen

Naalden: nr. 8

Gebruikte steken: 
Ribbelsteek (zie blz. basisst.)

STEEKVERHOUDING
In ribbelsteek met nldn.nr. 8
10x10 cm. = 9 st. en 16 naalden.

UITVOERING

BELANGRIJK !!! Zie blz. 3.

(1)  Trappelzak: Het aantal aangegeven st. opz. en brei 
ribbelsteek.

(2)  Bij 84 cm. totale lengte, de st. afk.

(3)  Muts: Het aantal aangegeven st. opz. en brei rib-
belsteek.

(4)  Bij 42 cm. totale lengte, de st. afk.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN
Aan de binnenkant v.d. trappelzak de knopen vast-
naaien, dubbelvouwen (= bij de stippellijn aange-
geven op het patroon) en gebruik 1 st. als knoopsgat.
De muts dubbelvouwen en A vastnaaien aan A zoals 
aangegeven op het patroon.
Naai de muts aan de trappelzak = naai B aan B zoals 
aangegeven op het patroon.

VOOR HET VOLGEN VAN HET WERKSTUK:  �

Voor het correct breien van dit model, de stappen 
1 tot 4 volgen (aangegeven op het patroon), deze zijn 
stap voor stap beschreven onder de uitvoering.
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North (Katia)

ribbelsteeK

breiNaaldeN: 8

Materiaal
NORTH kl. 85: 3 bollen, 6 knopen

Steekverhouding
In ribbelsteek met nldn.nr. 8
10x10 cm. = 9 st. en 16 naalden.

Uitvoering
(1) Trappelzak: Het aantal aangegeven st. 
opz. en brei ribbelsteek.
(2) Bij 84 cm. totale lengte, de st. afk.
(3) Muts: Het aantal aangegeven st. opz. en 
brei ribbelsteek.
(4) Bij 42 cm. totale lengte, de st. afk.

In elkaar zetten en afwerken
Aan de binnenkant v.d. trappelzak de 
knopen vastnaaien, dubbelvouwen (= bij de 
stippellijn aangegeven op het patroon) en 
gebruik 1 st. als knoopsgat. De muts dubbel-
vouwen en A vastnaaien aan A zoals
aangegeven op het patroon. Naai de muts 
aan de trappelzak = naai B aan B zoals
aangegeven op het patroon.
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