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Muts met oorflappen en koordjes  
 

 
 
 
 
Maten en materiaal:  
* Hoofdomvang: variabel. Beschreven is 50/55 cm. 22 steken is 10 cm.  
* 100 gram 6-draads sokkengaren (U gebruikt circa 60 gram)  
* Breipennen zonder knop nr. 3,5 of 4  
* Haaknaald nr. 3  
 
 
Minderingen in oorflappen:  
Brei het benodigde aantal steken recht, 1 recht afhalen, 2 recht samen breien, averechte steek over de  
samengebreide steken halen, 1 recht, 2 recht samen breien, samengebreide steek terugzetten op de 
linkernaald, tweede steek over de samengebreide steken halen, steek terugzetten op de rechternaald, 
resterende steken recht. U mindert in totaal 4 steken; 2 elk aan weerskanten van het midden.  
 
 
Oorflappen:  
Zet 7 steken op en brei 45 ribbels. Kant de steken recht af. Neem langs de lange kant van de strook 45 
steken recht op. 
1e minderingtoer: 19 steken, minderen, 19 steken. Terugtoer: recht. 
2e minderingtoer: 17 steken, minderen, 17 steken. Terugtoer: recht. 
3e minderingtoer: 15 steken, minderen, 15 steken. Terugtoer: recht. 
4e minderingtoer: 13 steken, minderen, 13 steken. Terugtoer: recht. 
5e minderingtoer: 11 steken, minderen, 11 steken. Terugtoer: recht. 
6e minderingtoer: 9 steken, minderen, 9 steken. Terugtoer: recht. 
7e minderingtoer: 7 steken, minderen, 7 steken. 
Terugtoer: recht en brei de 9e en 10e steek samen. Er zijn nog 16 steken. 
Verdeel de 16 steken over 2 naalden, leg het werk dubbel met de naalden aan de verkeerde kant tegen 
elkaar en kant de steken per 2 tegelijk af. 
 
 
Begin muts:  
Meet de hoofdomvang en reken aan de hand daarvan het benodigde aantal steken uit. B.v. 50/55 cm 
omvang bij 22 steken voor 10 cm = 5/5,5 x 22 = 110/120 steken. Stel dit aantal steken naar beneden bij 
tot een veelvoud van 8. In dit geval dus 104/112 steken. 
Zet breiend 7/9 steken op. Neem langs de bovenkant van de 1e oorflap 28 steken op, zet breiend 34/38 
steken op, neem langs de bovenkant van de 2e oorflap 28 steken op, zet breiend 7/9 steken op. Totaal 
104/112 steken. 
Verdeel de steken over 4 naalden en sluit de ronde. Brei 1 toer averecht. 
Brei in het rond recht tot een hoogte van circa 17 cm. Brei elke 11e toer toer averecht om een ribbel te 
krijgen. 
Maak na 17 cm een gaatjestoer (steeds 2 steken recht samen breien, 1 omslag). 
Brei na de gaatjestoer nog circa 5 cm. Eindig met 2 toeren recht. Kant recht af. 
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Afwerking:  
Haak een toer vasten rondom de muts. Haak dan een toer picots als volgt: 1 vaste, 3 lossen, haak een 
vaste in de eerste losse, sla 1 of 2 steken over en haak dan weer een vaste. Herhaal dit rondom en 
hecht de draad af.  
 
Maak twee koordjes. Rijg deze elk van oor tot oor door de gaatjestoer. Trek strak aan en knoop de 
koordjes zodanig vast dat de uiteinden ongelijkmatig (en niet lager dan halverwege de muts) hangen. 
Brei voor elk uiteinde een kleine pompon als volgt.  
Zet breiend 10 steken op en brei 7 toeren tricot. Haal de korte draad door de lussen van de opzetsteken 
en trek aan. Naai dan de kantsteken aan elkaar tot aan de breipennen. Haal de draad losjes door de 
steken. Steek het uiteinde van een koordje in het zakje, vul het zakje verder op met een restje wol, trek 
de draad strak aan en hecht af. Naai stevig vast aan het koordje. 
 
 
 

Dit patroon staat op de pagina Kadootjes van 

 
www.wolhalla.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 


