
Breipatroon	  voor	  iriserende	  muts	  
	  
De	  muts	  is	  gebreid	  met	  garens	  van	  het	  Japanse	  merk	  ITO.	  Door	  de	  gebruikte	  steken	  en	  
verschillende	  garens	  (een	  dikker	  garen	  in	  de	  kleuren	  van	  herfstbladeren	  en	  een	  
ijsblauw,	  dun,	  glanzend	  garen)	  krijgt	  de	  muts	  een	  iriserend	  effect.	  
	  
Maat:	  
Voor	  hoofdomvang	  van	  55	  tot	  57	  cm.	  De	  muts	  is	  ongeveer	  70	  cm	  breed	  en	  29	  cm	  hoog	  
(inclusief	  band).	  De	  patroonsteek	  geeft	  veel	  structuur.	  Meet	  het	  breiwerk	  daarom	  steeds	  
in	  ontspannen	  toestand.	  
	  
Benodigdheden:	  
100	  gr	  (1	  klos)	  Rokku	  ,	  kleur	  Onyx,	  100%	  merinowol	  
20	  gr	  (1	  knotje)	  Sensai,	  kleur	  Aqua,	  60%	  mohair	  en	  40%	  zijde	  
Vier	  breinaalden	  zonder	  knop	  of	  twee	  breinaalden	  met	  knop,	  nr	  3,	  nr	  3,25,	  nr	  3,5,	  nr	  
3,75	  en	  nr	  4.	  	  
De	  muts	  kan	  in	  het	  rond	  gebreid	  worden,	  dan	  is	  er	  geen	  naad	  maar	  door	  de	  strepen	  zie	  je	  
wel	  de	  rondeovergangen.	  De	  muts	  kan	  ook	  op	  twee	  breinaalden	  gebreid	  worden	  en	  
gesloten	  worden	  met	  een	  naad.	  
De	  beschrijving	  is	  voor	  twee	  breinaalden	  met	  knop.	  
	  
De	  Sensai	  wordt	  met	  drie	  draden	  gebreid.	  Rol	  daartoe	  6	  tot	  6,5	  gram	  van	  het	  knotje	  
Sensai	  en	  maak	  er	  een	  apart	  bolletje	  van.	  Van	  het	  originele	  knotje	  pak	  je	  het	  begin	  van	  de	  
draad	  van	  buiten	  en	  het	  einde	  van	  de	  draad	  van	  binnen.	  Samen	  met	  het	  aparte	  bolletje	  
heb	  je	  nu	  drie	  ongeveer	  even	  lange	  draden.	  	  
	  
Stekenverhouding:	  
Ribbels	  met	  Rokku	  en	  nld	  nr	  3:	  25	  steken	  en	  60	  toeren	  is	  10	  x	  10	  cm.	  
Patroonsteek	  met	  nld	  nr	  4:	  22	  st	  en	  9	  patroontjes	  is	  10	  x	  10	  cm.	  
	  
Patroon	  voor	  twee	  breinaalden	  met	  knop,	  over	  zes	  toeren:	  
Het	  patroon	  wordt	  met	  naalden	  nr	  4	  over	  6	  toeren	  gebreid.	  
Met	  drie	  draden	  Sensai:	  	   1	  toer	  recht,	  	  

1	  toer	  averecht	  
Met	  1	  draad	  Rokku:	  	  	   1	  toer	  recht,	  	  

1	  toer	  recht,	  	  
1	  toer	  averecht,	  	  
1	  toer	  recht	  

Aan	  de	  goede	  kant	  van	  het	  werk	  zie	  je	  nu	  de	  averechte	  tricot	  in	  Rokku	  en	  de	  rechte	  tricot	  
in	  Sensai.	  
De	  band	  wordt	  in	  ribbels	  (alle	  toeren	  recht)	  gebreid	  met	  naalden	  nr	  3	  en	  1	  draad	  Rokku.	  	  
	  
Werkwijze	  voor	  breien	  met	  twee	  breinaalden	  zonder	  knop:	  
Zet	  108	  steken	  +	  2	  kantsteken	  op	  met	  naald	  nr	  4	  en	  Rokku.	  Brei	  na	  de	  opzet	  5	  cm	  met	  
naalden	  nr	  3	  in	  ribbels	  (ongeveer	  30	  toeren).	  
Ga	  na	  de	  band	  door	  met	  Rokku	  en	  nld	  nr	  3,25	  in	  averecht	  tricot.	  Dit	  wordt	  de	  goede	  kant	  
van	  het	  werk.	  Verdubbel	  in	  deze	  toer	  elke	  tweede	  steek	  (met	  uitzondering	  van	  de	  twee	  
kantsteken)	  door	  tussen	  de	  steken	  steeds	  een	  lus	  op	  te	  nemen	  en	  deze	  verdraaid	  



averecht	  te	  breien.	  Er	  staan	  nu	  160	  steken	  +	  2	  kantsteken	  op	  de	  naald.	  Brei	  1	  toer	  recht	  
met	  nld	  nr	  3,5.	  Brei	  1	  toer	  averecht	  met	  nld	  nr	  3,75	  en	  nog	  een	  toer	  recht	  met	  nld	  nr	  4.	  	  
Ga	  nu	  verder	  in	  patroonsteek.	  Brei	  14	  cm	  (12	  patroontjes).	  Meet	  het	  werk	  in	  ontspannen	  
toestand!	  
Er	  volgen	  nog	  8	  patroontjes	  waarin	  steeds	  in	  de	  derde	  toer	  (dit	  is	  de	  eerste	  rechte	  toer	  
met	  Rokku)	  20	  steken	  geminderd	  wordt.	  Probeer	  de	  minderingen	  niet	  boven	  elkaar	  te	  
doen	  zodat	  het	  streeppatroon	  mooie	  cirkels	  blijft	  vertonen.	  Houd	  rekening	  met	  de	  
kantsteken!	  

1. Van	  160	  naar	  140	  steken:	  brei	  elke	  7e	  en	  8e	  steek	  samen	  
2. Van	  140	  naar	  120	  steken:	  brei	  elke	  6e	  en	  7e	  steek	  samen	  
3. Van	  120	  naar	  100	  steken:	  brei	  elke	  5e	  en	  6e	  steek	  samen	  
4. Van	  100	  naar	  80	  steken:	  brei	  elke	  4e	  en	  5e	  steek	  samen	  
5. Van	  80	  naar	  60	  steken:	  brei	  elke	  3e	  en	  4e	  steek	  samen	  
6. Van	  60	  naar	  40	  steken:	  brei	  elke	  2e	  en	  3e	  steek	  samen	  
7. Van	  40	  naar	  20	  steken:	  brei	  elke	  steek	  samen	  
8. Tenslotte	  van	  20	  naar	  10	  steken:	  brei	  elke	  steek	  samen	  	  
	  

Doe	  de	  achtste	  mindering	  met	  2	  draden	  Sensai	  en	  haal	  de	  draden	  daarna	  door	  de	  lusjes	  
van	  de	  10	  steken	  en	  2	  kantsteken.	  Trek	  de	  draad	  aan	  en	  zet	  vast.	  
Mocht	  het	  aparte	  bolletje	  Sensai	  eerder	  op	  zijn	  dan	  het	  grotere,	  het	  is	  niet	  erg	  om	  de	  
laatste	  rondes	  met	  2	  draden	  Sensai	  te	  breien.	  Omdat	  er	  veel	  steken	  door	  het	  
samenbreien	  over	  elkaar	  heen	  vallen,	  valt	  dit	  absoluut	  niet	  op!	  
	  
Afwerking:	  
Sluit	  de	  naad	  zo	  onzichtbaar	  mogelijk	  en	  stop	  de	  begin-‐	  en	  einddraden	  in.	  Was	  het	  
mutsje	  in	  lauw	  water	  en	  laat	  het	  op	  vorm	  drogen.	  Het	  streeppatroon	  vormt	  nu	  perfecte	  
cirkels.	  
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