Werkwijze handenwarmers
Zet 40 (46) st. op en sluit het werk. Let hierbij op dat het niet gedraaid op de
naalden staat. Plaats een breibaken aan het begin van de toer.
Deel A, de pols
Toer 1 en 2; 28 (32) st. *2R/2AV*, 2R en 10 (12) st. AV
Toer 3 en 4; 28 (32) st. *2R/2AV*, 2R en 10 (12) R.
Herhaal steeds deze 4 toeren tot er 24 toeren zijn gebreid.
Deel B, duimgat
Voor de ‘split’ t.b.v. de duim verder breien in heen- en teruggaande toeren.
Brei de eerste 7 st.; 2R, 2AV, 2R, 1AV en keer het werk.
Brei nu steeds 4 toeren als volgt;
e
1 toer (VK); 1R, 2AV, 2R, 2AV, 10 (12)R, dan 20 (24) *2AV/2R*, 2AV en 1R.
Keer het werk.
e
2 toer (GK); 1AV, 20 (24) *2R/2AV*, 2R, 10 (12)AV, 2R, 2AV, 2R en 1AV.
Keer het werk.
e
3 toer (VK); 1R, 2AV, 2R, 14 (16)AV, dan 20 (24) *2R/2AV*, 1R. Keer het werk.
e
4 toer (GK); 1AV, 20 (24) *2R/2AV*, 14 (16)R, 2AV, 2R en 1AV. Keer het werk.
Herhaal deze 4 toeren 2 maal. Herhaal vervolgens nogmaals toer 1 t/m 3 en brei
e
de 4 toer als volgt; 1AV, 20 (24) *2R/2AV*, 12 (14)R.
De laatste 7 st. worden niet meer gebreid.(tot aan het breibaken)
Brei vanaf hier weer de 4 toeren van deel A. Brei zo 14 toeren of tot de gewenste
e
lengte. Kant losjes af en brei de 2 handenwarmer in spiegelbeeld.

Miauw
Set met muts, col en handenwarmers van 6 draads-sokkengaren.
De muts heeft grappige ‘poezenoortjes’. In het garen is Jojoba en
Aloë Vera verwerkt waardoor deze set heerlijk draagbaar is en als
jonge poesjes aanvoelt, zacht en aaibaar.

Werkwijze col
Zet (104) 120 steken op en sluit het werk. Let hierbij op dat het werk niet gedraaid
op de naald staat. Plaats een breibaken aan het begin van de toer.
Brei de col steeds over de volgende 4 toeren;
e
e
1 en 2 toer; 28 st. *2R/2AV*, 2R, 30 st. AV, 28 st. *2R/2AV*, 2R en 30 st. AV.
e
e
3 en 4 toer; 28 st. *2R/2AV*, 2R, 30 st. R, 28 st. *2R/2AV*, 2R en 30 st. R.
Blijf deze 4 toeren herhalen tot de gewenste lengt is bereikt of tot het garen op is.
e
e
Eindig met een 1 en 2 toer. Kant de steken losjes af waarbij de steken boven de
2R/2AV in patroon en de AV steken recht worden afgekant.

Afwerking
Werk de draden weg. Naai de knoopjes aan de voorkant van de muts, zie foto.
Wassen met een speciaal wasmiddel als Eculan of Soak. Knijp het werk uit en rol
in een schone droge handdoek om het overtollige water eruit te krijgen, niet
wringen. Droog het werk liggend op een schone droge handdoek.
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Algemeen
Deze set bestaat uit een supersimpele muts, handenwarmers en col in boordsteek,
tricotsteek en ribbels. Er wordt niet geminderd of gemeerderd waardoor deze set
eenvoudig te maken is voor een beginnende breier.
De muts en de col worden rondgebreid. De handenwarmers worden zowel
rondgebreid als in heen- en teruggaande toeren.
Naai eventueel 2 leuk gekleurde knoopjes op de voorkant van de muts, hierdoor
komen de ‘oortjes’ beter tot zijn recht. (zie foto)

Moeilijkheidsgraad  1 ster
Maat S/M en M/L, (maat M/L staat tussen haakjes).
Benodigdheden






1 bol van150 gram Austermann; Step 6 Irish Rainbow colours,
kleur 624 of 625 of ander 6-draads sokkengaren. (bijv. Tekking)
Rondbreinaald 3.5mm voor de muts van 40 cm, voor de col 60 cm
Knoploze naalden 3.5mm van 20 cm voor de handenwarmers
Breibaken
2 knopen

Stekenverhouding

Brei verder met de volgende indeling;
e
e
1 en 2 toer; R over alle steken.
e
e
3 en 4 toer; *26 (30)R, 26 (30) AV* en herhaal deze 52 (60) steken 1 x.
Herhaal deze 4 toeren 5 x en brei vervolgens nog 2 toeren R over alle st.
(= totaal 26 toeren)
Brei verder in patroon waarbij de ribbelbaan steeds smaller wordt.
e
e
27 en 28 toer; 27 (31)R, 24 (28)AV, 28 (32)R, 24 (28)AV en 1R.
e
e
29 en 30 toer; R over alle steken.
e
e
31 en 32 toer; 28 (32)R, 22 (26)AV, 30 (34)R, 22 (26)AV en 2R.
e
e
33 en 34 toer; R over alle steken.
e
e
35 en 36 toer; 29 (33)R, 20 (24)AV, 32 (36)R, 20 (24)AV en 3R.
e
e
37 en 38 toer; R over alle steken.
e
e
39 en 40 toer; 30 (34)R, 18 (22)AV, 34 (38)R, 18 (22)AV en 4R.
e
e
41 en 42 toer; R over alle steken.
e
e
43 en 44 toer; 31 (35)R, 16 (20)AV, 36 (40)R, 16 (20)AV en 5R.
e
e
45 en 46 toer; R over alle steken.
e
e
47 en 48 toer; 32 (36)R, 14 (18)AV, 38 (42)R, 14 (1)8AV en 6R.
e
e
49 en 50 toer; R over alle steken.
e
e
51 en 52 toer; 33 (37)R, 12 (16)AV, 40 (44)R, 12 (1)6AV en 7R.
Voor maat M
e
53 toer; R over alle steken.
e
54 toer; 13R en keer het werk binnenstebuiten.

24 steken bij 30 toeren = 10 x 10 cm
(voor het wassen)

Gebruikte steken/afkortingen
Boordsteek 2R/2AV = 2 recht en 2 averecht
Tricotsteek = alle st. recht bij rondbreien (muts)
* = herhaal van * tot *
Averecht = AV GK = goede kant werk
Recht = R
VK= verkeerde kant werk
Steek = st.

Werkwijze muts
Zet 104 (120) steken op en sluit het werk. Let hierbij op dat het werk niet gedraaid
op de naald staat. Plaats een breibaken aan het begin van de toer.
Brei het boord als volgt over 14 toeren;
e
e
1 en 2 toer; *24 (28) *2R/2AV*, 2R, 26 (30)AV*. Herhaal deze 52 (60) steken.
e
e
3 en 4 toer; *24 (28) *2R/2AV*, 2R, 26 (30)R*. Herhaal deze 52 (60) steken.
Herhaal deze toeren 2 x en brei vervolgens nogmaals toer 1 en 2 (=14 toeren).
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Voor maat L
e
e
53 en 54 toer; R over alle steken.
e
e
55 en 56 toer; 38R, 14AV, 46R, 14AV en 8R.)
e
57 toer; R over alle steken.
e
58 toer; 15R en keer het werk binnenstebuiten.
De goede kant van het werk zit nu aan de binnenkant.
Afkanten
Voor het afkanten van de muts de tegenover elkaar liggende steken samenbreien
en tegelijkertijd losjes afkanten.
Brei hiertoe de eerste en de laatste steek recht samen, brei de volgende 2 steken
e
e
recht samen en haal de 1 samengebreide steek over de 2 samengebreide steek.
Herhaal dit tot alle steken zijn afgekant. Breek de draad af en haal deze door de
laatste steek.
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