
MERINO ARAN / MERINO SPORT

MUTS MODEL 2 TIJDSCHRIFT BASIS Nr. 11
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MUTS

AFMETING: ongeveer 48 cm breedte x 32 cm lengte, meten vanaf de 
oorklep (zonder vastnaaien). 

BENODIGD MATERIAAL
MERINO ARAN kl. 3: 1 bol
LET WEL: Dit model kan ook vervaardigd worden met onderstaande 
kwaliteit (De beschrijving is geldig voor beide kwaliteiten).
MERINO SPORT (50 gr.): kl. 3: 2 bollen 
3 pompoenen van synthetisch haar (te koop in fournituren winkel).

Breinaalden Gebruikte steken
Nr. 4  Boordsteek 2x2 (zie blz. basisst.) 
  Ribbelsteek (zie blz. basisst.) 
  Fantasiesteek (zie grafieken A, B en C) 
  Koord (zie grafiek D)
Haaknaald Gebruikte steken
Nr. 3,5 mm Vasten (zie blz. basisst.) 
  Halve vasten (zie blz. basisst.)

STEEKVERHOUDING
De maat is genomen zonder het strijken v.h. proeflapje. 
In boordsteek 2x2, breinaalden nr. 4 
10x10 cm = 22 st. en 25 naalden.

UITVOERING
Oorkleppen:
Let wel: brei de 2 oorkleppen tegelijkertijd. Neem een draad v.d. 
buitenkant v.d. bol garen voor het breien van één oorklep en neem 
een draad v.d. binnenkant van dezelfde bol garen voor het breien v.d. 
andere oorklep. 
Met breinaalden nr. 4, 10 st. opz. voor elke oorklep en brei boordsteek 
2x2. Begin en eindig de boordsteek 2x2 met 2 st. r.
Brei 2 naalden, verderbreien en meerder bij het begin en einde van 
elke naald aan de goede kant v.h. werk (meerder in de eerste st. en in 
de laatste st. door 2 st. te breien in eenzelfde st.): 11 maal 1 st. 
Brei de gemeerderde st. zoals overeenkomt met de boordsteek 2x2.
Er zijn hierna 32 st. voor elke oorklep.
Muts: Bij 11 cm totale lengte, verderbreien op de volgende manier:
Bij het begin v.d. naald 6 st. toevoegen en brei deze st., begin de 

boordsteek 2x2 met 1 st. av., brei hierna de 32 st. v.d. oorklep zoals 
overeenkomt, vervolgens 30 st. toevoegen, brei de 32 st. v.d. andere 
oorklep en 6 st. toevoegen. Er zijn hierna in totaal 106 st. 
Brei over alle st. verder in boordsteek 2x2. 
Bij 3 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. muts, de naald aan de 
verkeerde kant v.h. werk r. breien en minder hierbij 9 st. verdeeld over 
deze naald. Er zijn hierna: 97 st. 
Hierna verderbreien in fantasiesteek volgens grafiek A. 
Nádat alle naalden van grafiek A gebreid zijn, verderbreien in 
fantasiesteek volgens grafiek B.
Bij 3 cm lengte, meten vanaf het begin van grafiek B, 2 naalden 
ribbelsteek breien en minder hierbij 17 st. verdeeld over eenzelfde 
naald. Er zijn hierna 80 st.
Hierna verderbreien in fantasiesteek volgens grafiek C.
Nádat alle naalden van grafiek C gebreid zijn, 2 naalden ribbelsteek 
breien en minder hierbij 7 st. verdeeld over eenzelfde naald. Er zijn 
hierna 73 st. 
Hierna verderbreien in fantasiesteek volgens grafiek B. 
Bij 3 cm lengte, meten vanaf het begin van grafiek B, 4 naalden 
ribbelsteek breien en minder hierbij 9 st. verdeeld over een naald aan 
de goede kant v.h. werk en minder 9 st. verdeeld over de volgende 
naald aan de goede kant v.h. werk. Er zijn hierna 55 st. 
Hierna verderbreien in fantasiesteek volgens grafiek B.
Bij 5 cm lengte, meten vanaf het begin van grafiek B, de draad 
afknippen en hierbij een lange draad overlaten. Haal deze draad 
met behulp v.e. wolnaald door alle st. en maximaal aantrekken en 
vastnaaien. Met dezelfde draad de kanten aan elkaar naaien, hierbij 
de naad aan de achterkant v.d. muts laten vallen. 
Afwerking: met de haaknaald nr. 3,5 mm, een naald vasten haken 
rondom de onderkant en de oorkleppen, haak hierover een naald in 
halve vasten. De draad afknippen en wegwerken. 
Koord: knip 6 draden van 120 cm totale lengte voor elke draad en 
maak een koord zoals aangegeven op grafiek D. Er is hierna een koord 
van 28 cm totale lengte.
Maak op dezelfde manier nog een koord.
Naai een pompoen aan een uiteinde v.h. koord en naai het andere 
uiteinde v.h. koord aan het begin van een oorklep. 
Naai een andere pompoen op dezelfde manier aan het andere koord 
en naai dit koord aan de andere oorklep.
Naai de andere pompoen aan de bovenkant v.d. muts.

R- Herhalen
 1 st. r.
 1 st. av.
 1 draadomslag
 2 st. samen r. breien
 laat 1 st. zonder te 
 breien av. overglijden op 
 de rechternaald = 
 insteken alsof deze st. av. 
 gebreid wordt.

R- Herhalen
 1 st. r.
 1 st. av.
 1 st. r. en hierbij de 
 rechternaald insteken 
 in het midden v.d. st. v.d. 
 voorafgaande naald. 

R- Herhalen
 1 st. r.
 1 st. av.
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