
 

Onderstaand patroon hoort bij deel 9 ‘muts met kabels’ van de cursus breien. 

Materiaal: 

- Rondbreipen nummer 5 of 6, 40 centimeter. 

- 75 gram, 100 meter bijpassende wol. 

- Kabelnaad 

- Pomponmaker 

- Borduurnald met groot oog 

- Markeerring 

 
Werkwijze: 
 

Proeflapje:  

1. Maak een tricot proeflapje en reken uit hoeveel steken je nodig hebt voor 10 centimeter.  

2. Meet de omtrek van uw hoofd en reken uit hoeveel steken u nodig heeft voor de muts.  

 

 

- Vul in geel je aantal steken per 10 cm  

- Vul in blauw het aantal centimeters in van uw hoofdomtrek.  

- maak de som: blauw KEER geel, uitkomst GEDEELD DOOR groen.  

- de uitkomst in rood noteren, deze afronden naar een aantal deelbaar door 10. Dit zijn het 

aantal steken die u nodig heeft voor de omtrek van uw muts.  

 

Steken:  

Tricotsteek:  1 pen recht, 1 pen averecht  

Boordsteek:  1 steek recht, 1 steek averecht. in vervolgpennen rechte steken boven rechtse 

  steken en averechtse steken boven averechte steken.  

Meerderen:  Draad tussen de steken van achter naar voor oppakken met linkernaald, recht (met

  een twist dus) breien.  



Kabelpen:  Zet de eerste twee steken (steek 1 en 2 ) op de kabelpen en hou deze aan de 

  achterkant van het breiwerk, brei de eerste twee steken van de linkerpen (steek 3 en

  4), brei vervolgens de steken 1 en 2 van de kabelnaald op de rechterpen. 

Patroon: 

Boord: 

6 pennen: 

Zet het aantal steken wat in het rode vak uitkwam op, MAAR MIN 10%! Dit houdt in: 50 steken = 45 

opzetten, 60 = 54 steken opzetten, 70 steken = 63 steken opzetten, 80 steken = 72 steken opzetten, 

90 steken = 81 steken opzetten. Voeg een markeerring toe na de laatste opgezette steek. Sluit de 

rondbreipen en brei 4 naalden boordsteek. 

Muts: 

Naald 1: *1 recht, 1 meerderen, 2 recht, 6 averecht*, Herhaal van * tot * tot de markeerring, aan het 

einde kom je uit op het aantal steken waar je in het rode vak op uitkwam. 

Naald 2, 3 en 4: 4 recht, 6 averecht, herhaal tot de markeerring 

Naald 5: 2 steken op kabelpen, 2 recht, 2 steken van kabelpen ook recht, 6 averecht. herhaal tot de 

markeerring 

Naald 6 - 10: 4 recht, 6 averecht. herhaal tot de markeerring 

vervolgens: herhaal naald 5 tot en met 10 nog 5 keer. 

 

Een telpatroon leest u van onder naar boven, van rechts naar links. Een leeg vakje betekent recht 

breien, met * is averecht. Een pijltje is een kabel over 4 steken. 

Afwerking: 

Haal een naald door de steken die op uw rondbreinaald staan en trek strak aan in een rondje, hecht 

de draadjes af. 

Maak eventueel een pompon voor bovenop. 


