
Blauwe muts
mi r sambr nr rts 
- Neem met de rechterbreinaald 2 steken samen op 

zoals bij rechts breien.

- Brei de 2 steken samen rechts.

PROEFLAPJE

 - 10 cm x 10 cm in jersey = 12 steken en 19 naalden

WERKWIJZE

 - Zet met de eenvoudige opzet 58 stn op.
 - Brei 5 cm in boordsteek 2/2: *2 r - 2 av* - herh van 

* tot * en eindig met 2 r.
 - Brei na de boord 9 cm (17 naalden) jersey (1 nld 

r - 1 nld av).
 - Verdeel voor de mutsminderingen de steken in 8.
 - *Minder telkens op de laatste en voorlaatste steek 

van elk achtste 1 steek door 2 stn samen te breien. 
Brei 1 naald over*. Herhaal van * tot * tot er nog 8 
stn over zijn.

 - Brei 7 nldn jersey. Kant de resterende 10 steken af.

AFWERKING

 - Naai de naad van de muts dicht.
 - Stop de begindraad in.
 - Stop de einddraad in tot aan het einde van de 

minderingen. Haal de draad naar de goede kant en 
windt hem ongeveer vijf keer rond het breiwerk. Zet 
de draad vast en stop in.

Brei voor je kids

Warme breisels

makkelijk

- Brei de 2 steken samen rechts.
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MAAT

maat 50 tot 57 voor een hoofdomtrek van 

43 tot 45 cm.

NODIG

 - 100 g garen Katia Canada (100 % acryl, 

100 g / ca.75 m), kleurnr. 13

 - 2 breinaalden nr 6

 - maasnaald

MOTIEVEN

boordsteek 2/2

Opzet: een veelvoud van 4 + 2.

1e naald: *2 r – 2 av* - herh van * tot * en 

eindig met 2 r.

2e naald: 2 av - *2 r – 2 av* herh van * tot *.

Herh deze 2 naalden.

rechtse en averechtse jersey

Jersey heeft aan de voor- en achterkant een verschil-
lend uitzicht. Wanneer de voorkant de goede zijde is, 
spreek je van rechtse jersey. Wanneer de achterkant 
als goede zijde gebruikt wordt, dan spreek je van 
averechtse jersey.

Brei afwisselend 1 naald rechts en 1 naald 

averechts




