muts en sjaal
Deze muts en sjaal zijn lekker warm en passen
perfect bij elkaar. Bovendien is de muts
herkenbaar uit duizenden: met de felgekleurde
pompon kijkt niemand meer over je heen.

benodigdheden

Breinaalden nr. 5
Rondbreinaalden nr. 4 en nr. 5
Schaar
Stopnaald
Stekenmarkeerders
Karton voor het maken van een pompon of
gebruik het pomponsjabloon van Zeeman.

Voor de streep en boord gebruikten wij
breigaren Royal in kleur grijs, zwart en wit.
Dit was niet meer dan 1 bol van iedere kleur.
Voor de pompon kozen we felroze en
lichtroze Supersoft.
In deze werkbeschrijving behandelen wij de
roze set. Wil je de blauwe set? Vervang bij de
pompon lichtroze door lichtblauw en
felroze door hardblauw. Het breigaren Tweed
poederroze kan je vervangen door breigaren
Tweed in blauw.

Garen

Voor de sjaal hebben wij 2 bollen breigaren
Tweed gebruikt in kleur poederroze. Voor de
muts was dit er 1.

muts en
sjaal

Gebreide muts
en sjaal voor
volwassenen, one
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techniek

Breien en rondbreien, pompon
maken.

niveau

tijd

+++++ +++
++
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muts

Zet 84 steken op met rondbreinaald nr. 4 en kleur grijs.
We gaan rondbreien.
1. 84r: 84st
2-10. 1r, 1av, herhaal tot einde: 84st
Wissel naar rondbreinaald nr. 5 en kleur wit.
11-12. 84r: 84st
Wissel naar kleur zwart.
13-14. 84r: 84st
Wissel naar kleur wit.
15-16. 84r: 84st
Wissel naar kleur zwart.
17-18. 84r: 84 st
Wissel naar kleur wit.
19-20. 84r: 84st
Wissel naar kleur zwart.
21-22. 84r: 84st
Wissel naar kleur wit .
23-24. 84r: 84st
Wissel naar kleur tweed.
25-44. 84r: 84st
45. 19r, min s, 19r, min s, 19r, min s, 19r, min s: 80st
46. 18r, min s, 18r, min s, 18r, min s, 18r, min s: 76st
47. 17r, min s, 17r, min s, 17r, min s, 17r, min s: 72st
48. 16r, min s, herhaal nog 3 keer: 68st
49. 15r, min s, herhaal nog 3 keer: 64st
50. 14r, min s, herhaal nog 3 keer: 60st
51. 13r, min s, herhaal nog 3 keer: 56st
52. 12r, min s, herhaal nog 3 keer: 52st
53. 11r, min s, herhaal nog 3 keer: 48st
54. 10r, min s, herhaal nog 3 keer: 44st
55. 9r, min s, herhaal nog 3 keer: 40st
56. 8r, min s, herhaal nog 3 keer: 36st
57. 7r, min s, herhaal nog 3 keer: 32st
58. 6r, min s, herhaal nog 3 keer: 28st
59. 5r, min s, herhaal nog 3 keer: 24st
Knip de draad lang af en haal de draad met een stopnaald
door de resterende 24 steken. Trek de draad strak aan
en hecht de draad af. Werk alle losse draadjes netjes
weg.

sjaal

Zet 40 steken op met breinaald nr. 5 en kleur grijs. Brei
de eerste en de laatste steek in elke toer recht. Zo
voorkom je dat de sjaal straks gaat omkrullen. We breien
in tricotsteek op twee pennen, dus heen en weer.
1-12. 40 tricot: 40st
Wissel naar kleur zwart.
13-14. 40 tricot: 40st

Wissel naar kleur wit.
15-16. 40 tricot: 40st
Wissel naar kleur zwart.
17-18. 40 tricot: 40st
Wissel naar kleur wit.
19-20. 40 tricot: 40st
Wissel naar kleur zwart.
21-22. 40 tricot: 40st
Wissel naar kleur wit.
23-24. 40 tricot: 40st
Wissel naar kleur tweed.
25-290. 40 tricot: 40st
Wissel naar kleur wit.
291-292. 40 tricot: 40st
Wissel naar kleur zwart.
293-294. 40 tricot: 40st
Wissel naar kleur wit.
295-296. 40 tricot: 40st
Wissel naar kleur zwart.
297-298. 40 tricot: 40st
Wissel naar kleur wit.
299-300. 40 tricot: 40st
Wissel naar kleur zwart.
301-302. 40 tricot: 40st
Wissel naar kleur grijs.
303-315. 40 tricot: 40st
afk.
Werk alle losse draadjes weg.

Pompon

Knip uit een stuk stevig karton twee cirkels met een
diameter van 10 cm. Knip uit het midden van elke cirkel
een kleine cirkel van 4 cm diameter of met een pomponsjabloon van Zeeman.
Plaats de twee cirkels op elkaar en omwikkel deze met
felroze en lichtroze. Je werkt vanuit het midden totdat de
kartonnen cirkels helemaal dik en vol omwikkeld zijn met
wol. Wissel de kleuren af, zodat je een stipmotief in de
pompon krijgt.
Knip nu tussen de twee cirkels de wol doormidden.
Knoop vervolgens in de ontstane opening een stuk draad
stevig vast. Knip daarna de twee kartonnen cirkels open
en je pompon is klaar. Misschien moet je de pompon hier
en daar nog een beetje bijknippen. Zet de pompon stevig
vast boven op de muts.
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afkortingen
breien en haken
Breien

afh: afhalen, haal een steek, zonder deze te
breien, af.
afk: afkanten, hecht je werk af door de
gebreide steken over elkaar heen te halen.
av: averecht breien. Keer: keer het werk.
kl: kleur van het garen.
m omsl: meerderen door de draad om de
naald te slaan.
m opz lus: meerderen door een opzetlus
te maken.
min overh: 1 recht afhalen, 1 recht breien,
afgehaalde steek over de gebreide steek
halen (links minderen).
min s: minderen door 2 steken samen te
breien (rechts minderen).
min s3: minderen door 3 steken samen te
breien.
mp: markeerder plaatsen.
omsl: omslag, sla de draad om de naald.
opz: opzetten, door middel van een opzetlus
r: recht breien.
r+m1: 1 steek meerderen door 1 keer voor
en 1 keer achter in de steek te breien.
st: steek of steken.
: + cijfer + st: het aantal steken dat je per
toer overhoudt.
Herhaal: Herhaal van *_*: herhaal wat er
tussen de sterretjes staat.
Herhaal wat voor de komma staat.

haken

3 samengeh. stk: 3 stokjes samen haken
4 samengeh. stk: 4 stokjes samen haken
afh: afhechten dstk: dubbel stokje
dstk samengeh: 2 dubbelstokjes samen
haken hstk: half stokje hv: halve vaste
l: losse l-boogje: losse boogje
stk: stokje v: vaste
v samengeh: 2 vaste samen gehaakt

technieken en terminologie
breien

Boordsteek 1r, 1av en brei zo door onder
elkaar (of 2r, 2av).
Borduren: In dit boek alleen in kruissteek.
Gerstenkorrelsteek: 1r, 1av en wissel dit af
onder elkaar.
Kabel breien Door een paar steken op
een kabelnaald te zetten, dan de volgende
steken te breien en vervolgens de steken
van de kabelnaald, ontstaat een kabel. Of je
de steken op de kabelnaald voor of achter
je werk houdt beïnvloedt de kabel.
Kleur inbreien Sla bij een kleurwissel goed
de draadjes om elkaar heen. Brei mee of knip
de oude draad af en werk deze later weg.
Kleur inhaken: Begin met de nieuwe kleur
bij de laatste doorhaal van de steek voor
de kleurwissel. Haak de draden mee.
Mazen Borduur over je breiwerk heen in
v-tjes motief. Dit kan van rechts naar links
en van beneden naar boven.
Naaien Met mooie steekjes, zoals de
matrassteek, kan je je werk onzichtbaar
sluiten. Rondbreien doe je op sokken
breipennen of op een rond breinaald
Samengehaakte stokjes Haak een stokje
maar stop voor de laatste doorhaal, haak nu
een volgend stokje en stop hier ook voor
de laatste doorhaal. Haak nu het laatste
stokje en haal de draad voor de laatste
doorhaal door alle lusjes op de haaknaald.
Steken opnemen Nieuwe steken creëren
door deze op te nemen.
Toer Een toer is gelijk aan 1 naald of pen
breien. Tricot Als je heen en weer breit
is dit: 1 toer recht en 1 toer averecht. Als
je rondbreit kan je alleen recht breien en
vervalt averecht.

afkanten

Brei de eerste twee steken. Steek met de
linkernaald in de eerste steek, haal deze
over de tweede steek en trek met de
rechternaald de tweede steek door de
eerste. Brei de volgende steek en trek de
voorgaande erover. Als alle steken afgekant
zijn, knip dan de draden af en steek hem
door de laatste steek.

afhechten

Knip de draad af, haal het draaduiteinde
door de lus en trek de draad voorzichtig
aan.

steek meerderen

Brei een steek, maar voor je de lus van de
linkerbreinaald laat glijden, steek je de punt
van de rechterbreinaald achter de linkerbrei
naald in de achterkant van dezelfde steek en
breit hem opnieuw. Nu laat je de lus van de
linkerbreinaald glijden.

uitleg kleur wisselen

Bij kleurvlakken wissel je van kleur wanneer
dit nodig is. Sla de draden om elkaar en
trek deze een beetje aan zodat er geen gat
ontstaat. Bij rondbreien brei je de draden mee
en wissel je van kleur wanneer dit moet.

maassteek

Neem een stopnaald en hecht de draad
aan de achterkant van het werk vast. Steek
de naald naar de voorkant van het werk
aan de onderkant van de eerste maassteek.
Haal de draad onder de bovenkant van de
steek door en steek deze daarna weer in
het gat waar je bent begonnen. Trek deze
losjes aan. Je kunt op twee manieren mazen:
van rechts naar links en van beneden naar
boven.

steek minderen

Steek de rechternaald van links naar
rechts in de tweede en eerste steek op
de linkernaald. Brei de twee steken op de
gebruikelijke manier recht samen en laat
beide steken van de linkernaald glijden.

Kabelnaald

Maassteek

