Lief Baby Mutsje

Het originele Engelstalige patroon is via internet te downloaden via
http://grosblog.wordpress.com/category/strikk/oppskrifter/
Benodigdheden:
50 gram dun garen, bv sokkenwol (modellen zijn gebreid met Opal Flamingo en Doktervis)
Naalden: 2,25 of 2,5 en 2,75 of 3,0 mm. Rondbreinaald of sokkennaalden
Maat: 6, 12, 24 maanden
Afkortingen:
St
=
R
=
M
=
DM
=

steek/steken
recht
1 st meerderen, bijvoorbeeld door zowel voor als achter in de lus een st te breien
dubbele mindering: 1 st afhalen, 2 st recht verdraaid samen breien, afgehaalde st
overhalen.

Beschrijving:
Zet met naald(en) 2,25 of 2,5 mm 121 (125,131) steken op.
1e ronde
: averecht
2e ronde
: recht
Herhaal deze twee rondes nog 2 keer en brei nog 1 ronde averecht. Totaal 7 rondes
Ga verder in tricotsteek (alle rondjes recht) verder met naald 2,75 of 3,0 mm.
Ronde 1
:
recht
Ronde 2
:
1R, 1M, 18(18,19)R, 1DM, 18(19,20)R, 1M,
1R, 1M, 18(19,20)R, 1DM, 18(19,20)R, 1M,
1R, 1M, 18(19,20)R, 1DM, 18(18,19)R, 1M, 1R.
Herhaal deze twee rondes nog 8 (9,10) keer.
Brei daarna in elke 2e ronde alleen de minderingen tot er nog 7(11,11) steken over zijn.
Brei dan steeds 2 steken recht samen tot er nog 1 steek over is. Breek de draad af en haal hem
door de laatste steek. Hecht de draad stevig af aan de binnenkant van het mutsje.
Stoom het mutsje aan de binnenkant in model. Bevestig aan beide zijden een gehaakt, gepunnikt of
gebreid koordje.
Gebreid koordje:
Zet op een korte naald zonder knop 4 of 5 steken op. *Brei de steken recht (ook de 1ste steek
breien!). Keer het werk NIET! Schuif de gebreide steken weer terug naar de rechterkant van de
naald. Trek de draad achter het werk strak aan en brei de steken weer recht. Herhaal steeds vanaf
*. Hierdoor ontstaat een gebreid, zacht koordje.
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