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Muts gebreid met 
Schachenmayr Regia Stockholm Color 8-draads

Grootte: voor ca. 54 tot 58 cm hoofdomvang.

Materiaal: Schachenmayr Regia Stockholm 
Color 8-draads, 150 g (1 bol) sandhamn color 
nr. 08992.
Van Milward: elk 1 set van 5 korte breinaalden 
zonder knop nr. 3,5-4 en nr. 4-5 en 1 rondbrei-
naald, 40 cm lang, nr. 4-5.

Boordpatroon:  1 st. gedraaid re., 1 st. av., 
vanaf  herhalen.

Basismotief: stekenaantal deelbaar door 12. 
Het diagonale motief in toeren breien, hierbij 
afwisselend 7 st. in patent-motief en 5 st. av. 
breien en het motief als beschreven laten ver-
springen.
Patent-motief over 7 st.:  1 patent-st. [1 nld. 
dieper in de st. van de vorige toer insteken en 
de st. re. breien], 1 st. av., vanaf  2x herhalen 
en nog 1 patent-st. breien.
1e en alle oneven toeren: av. breien.
2e en 4e toer:  7 st. in patent-motief, 5 st. av., 
vanaf  herhalen.
6e en 8e toer:  2 st. av., 7 st. in patent-motief, 
3 st. av., vanaf  herhalen.

10e en 12e toer:  4 st. av., 7 st. in patent- 
motief, 1 st. av., vanaf  herhalen.
14e en 16e toer: 1 patent-st., 5 st. av.,  7 st. 
in patent-motief, 5 st. av., vanaf  herhalen, 
3x [1 patent-st., 1 st. av.] breien.
18e en 20e toer: 1 patent-st., 1 st. av., 1 patent-st., 
5 st. av.,  7 st. in patent-motief, 5 st. av., vanaf 
 herhalen, 2x [1 patent-st., 1 st. av.] breien.
22e en 24e toer: 2x [1 patent-st., 1 st. av.] breien, 
1 patent-st., 5 st. av.,  7 st. in patent-motief, 
5 st. av., vanaf  herhalen, 1 patent-st., 1 st. av.
De 1e t/m 24e toer steeds herhalen.

Stekenproef: in basismotief: 17 st. en  32 toeren 
= 10 x 10 cm. 

WERKWIJZE 
Al naar gelang het aantal st. werken op de nld. 
zonder knop of op de rondbreinld.
Over 4 nld. zonder knop nr. 3,5-4, verdeeld, 
96 st. opzetten [= 24 st. per nld.], de toer sluiten 
en 4 cm in boordpatroon breien. Dan 1 toer re. 
breien en hierbij 24x na elke 4e st. 1 st. meer-
deren [= gedraaid re. uit het dwarsdraadje 
tussen 2 st. breien] = 120 st.
Verder werken op rondbreinld. nr. 4-5 in het 
basismotief. 
Op 20 cm hoogte verder de 7 st. in patentmotief 
nu in elke toer re. breien en de 5 st. ertussen av. 
blijven breien. Voor de minderingen in de vol-
gende toer telkens boven de re. st. 3x 2 st. re. 
samenbreien en boven de av. st. 2x 2 st. av. 
samenbreien = per rapport 4 st. re. en 3 st. av. 
en in totaal 70 st. Nu 1 toer de st. breien, zoals 
die zich voordoen. In de volgende toer telkens 
boven de re. st. 1x 2 st. re. samenbreien en 
boven de av. st. 1x 2 st. av. samenbreien = per 
rapport 3 st. re. en 2 st. av. en in totaal 50 st. 
Weer 1 toer de st. breien, zoals die zich voor-
doen. In de volgende toer telkens boven de re. 
st. de eerste 2 re. st. samen re. afhalen, dan 1 st. 
re. breien en de 2 afgehaalde st. overhalen; de 
2 av. st. av. samenbreien = 20 st. In de volgende 
toer 10x 2 st. re. samenbreien. Dan de draad 
afknippen, 2x door de resterende 10 st. rijgen 
en deze vast bij elkaar trekken. Alle draden 
afhechten.
Mutshoogte ca. 22 cm.

GRATIS PATROON
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