AFMETINGEN BREIWERK
* Omtrek 48cm
* Lengte 31cm
* Past voor een hoofdomtrek
54/56cm
MATERIAAL
TREK & TREES - Dutch Mohair The Knitwit Stable
* 50gr per bol ca. 100m - 78% kid
and young goat mohair, 13%
merino wool, 9% polyamide.
* Kleur: Zacht Blauw
* 1 rondbreinaald nr. 5 and 5,5 mm
40cm lang
* 1 set van 5 naalden zonder knop
nr. 5,5 mm
STEEKVERHOUDING
* 13 st en 21 nld = 10 x 10cm
gebreid in rechte tricotsteek.
Controleer dit en gebruik indien
nodig andere breinaalden.
GEBRUIKTE STEKEN
Boordpatroon (deelbaar door 4)
nld 1: *2 st r, 2 st av vanaf * herh.
Herhaal steeds deze naald voor
het boordpatroon.
Rechte tricotsteek in het rond
Brei alle naalden recht.
Rechte tricotsteek
Goede kant van het werk
1ste nld: brei alle steken recht.
Binnenkant van het werk
2de nld: brei alle steken averecht.
Herhaal steeds deze 2 naalden.
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MOHAIR BEANIE - MUTS - ROND
De muts wordt in het rond gebreid op een rondbreinaald of 5
naalden zonder knop.
WERKWIJZE
Op nld.nr 5 mm 68 st opzetten. Brei in boordpatroon (2st r, 2st av)
in het rond. Markeer evt. de eerste st met een marker en zorg dat
de steken niet gedraaid zijn. Brei een boord van 10cm.
Breinaalden wissel, brei verder op nld.nr. 5,5 mm in rechte
tricotsteek in het rond breien = alle naalden recht.

Als de lengte 21cm bedraagt als volgt breien voor de bovenkant
van de muts:
(Indien men een rondbreinaald gebruikt is het handiger om nu
over te stappen op breinaalden zonder knop).
Minder op 4 plaatsen:
Nld 1: *pm voor begin van de mindering, 2st r sambr, 15 st r,
herhaal vanaf * nog 3x *- 64 sts.
Nld 2 en alle even naalden: recht zonder minderingen
Nld 3: *2 st r sambr, 14 st r, herhaal vanaf * nog 3x - 60 sts.
Nld 5: *2 st r sambr, 13 st r, herhaal vanaf * nog 3x - 56 sts.
Nld 7: *2 st r sambr, 12 st r, herhaal vanaf * nog 3x - 52 sts.
Nld 9: *2 st r sambr, 11 st r, herhaal vanaf * nog 3x - 48 sts.
Nld 11: *2 st r sambr, 10 st r, herhaal vanaf * nog 3x - 44 sts.
Nld 13: *2 st r sambr, 9 st r, herhaal vanaf * nog 3x - 40 sts.
Knip de draad door, rijg deze door de overige steken en trek de
draad voorzichtig aan, zet vast.
AFWERKING
Werk de draadjes netjes af.

MOHAIR BEANIE - MUTS - PLAT
De muts wordt plat gebreid op een breinaald met knop.
WERKWIJZE
Op nld.nr 5 mm 69 st opzetten. Brei in boordpatroon (2st r, 2st
av). Brei een boord van 10cm.
Breinaalden wissel, op nld.nr. 5,5 mm rechte tricotsteek breien
(1ste nld r, 2de nld av).
Als de lengte 21cm bedraagt als volgt breien voor de bovenkant
van de muts breien:
Minder op 4 plaatsen:
Nld 1: 1 st r, * 2st r sambr, 15 st r, herhaal vanaf * nog 3x *- 65 sts.
Nld 2 en alle even naalden: averecht zonder minderingen
Nld 3: 1 st r, * 2 st r sambr, 14 st r, herh vanaf * nog 3x - 61 sts.
Nld 5: 1 st r, * 2 st r sambr, 13 st r, herh vanaf * nog 3x - 57 sts.
Nld 7: 1 st r, * 2 st r sambr, 12 st r, herh vanaf * nog 3x - 53 sts.
Nld 9: 1 st r, * 2 st r sambr, 11 st r, herh vanaf * nog 3x - 49 sts.
Nld 11: 1 st r, * 2 st r sambr, 10 st r, herh vanaf * nog 3x - 45 sts.
Nld 13: 1 st r, * 2 st r sambr, 9 st r, herh vanaf * nog 3x - 41 sts.
Knip de draad door, (niet te kort want je kunt deze draad ook
gebruiken om de zijnaad te sluiten). Rijg de draad door de
overige steken en trek voorzichtig aan, en zet vast.
AFWERKING
Sluit de zijnaad en werk de draadjes netjes af.
GADGET:
Een mooi parelmoer knoop en een reflectie passement zorgt
samen voor een opvallend persoonlijk detail.
WASSEN
Voor een mooi, warm, zacht en harig resultaat, moet je de muts
wassen. Gebruik hiervoor een wolwasmiddel. Gebruik je een
wasmachine, zet het programma dan op wolwas 30º C.
Vervolgens doe je de muts in de droger (echt waar!) slechts 1 minuut
op warm, en 10 minuten op koud. Op deze manier komen de
geweldige eigenschappen van mohair nog meer tot zijn recht.

