
I’M SO MOHAIR-MUTS 
NOVITA TUULI • MERINO 4PLY • WONDER WOOL



NOVI TA  T UUL I , 
MER I N O 4PLY  &
WON D E R WOOL
I’M SO MOHAIR-MUTS

Patroon: Henna Ketonen
Benodigdheden: Rondbreinaald van 3,5 mm (40 cm), kan echter ook gebreid wor-
den op een lange rondbreinaald met de Magic Loop methode, of op sokbreinaalden, 
maar dan wordt de muts losser. Kies de juiste naalddikte. De muts is geheel gebreid 
in boordsteek, dat uitrekt bij gebruik. De muts moet tijdens het breien behoorlijk 
stevig aanvoelen. Bij het minderen heeft u breinaalden zonder knop (sokbreinaal-
den) van 3,5 mm nodig, of een langere rondbreinaald (80-100 cm).
4 steekmarkeerders
Schaar en maasnaald voor de afwerking
Garenalternatief:
Novita Tuuli, garenverbruik 5 strengen. De muts wordt met vijf draden tegelijk 
gebreid.
Novita Merino 4PLY, garenverbruik 1 streng, en Novita Tuuli, garenverbruik 3 stren-
gen. De muts wordt gebreid met één draad merino en drie draden mohair.
Novita Wonder Wool, garenverbruik 1 bol en Novita Tuuli, garenverbruik 2 stren-
gen. De muts wordt gebreid met één draad Wonder Wool en twee draden mohair.
Wonder Wool kan vervangen worden door Woolly Wood.

Werkwijze:
Zet losjes 96 stn op met de gewenste garencombinatie.
Brei ongeveer 40 cm in 1/1 boordsteek (1r, 1av) in toeren.

Plaats in de laatste toer, voor de minderingen, vier steekmarkeerders in het 
werk, als volgt: 1e markeerder tussen de laatste averechte steek van de toer en de 
eerste rechte steek van de volgende toer, dus aan het begin van de toer. Deze mar-
keerder bevindt zich in het midden van de achterkant van de muts.

Plaats de resterende steekmarkeerders met intervallen van 24 steken. Als je wilt, 
kun je de 3e steekmarkeerder in het midden overslaan, maar de plaatsing van deze 
markeerder maakt het tellen makkelijker. De minderingen worden aan beide kanten 
van de 2e en 4e steekmarkeerder gedaan.

Minderingen: 
De minderingen worden aan weerskanten van de muts gedaan.

Brei 1/1 boordsteek vanaf de 1e steekmarkeerder tot de laatste drie steken voor 
de 2e steekmarkeerder. Brei twee steken samen (= een naar rechts leunende min-
dering) en brei de laatste steek averecht.

Brei na de 2e steekmarkeerder de eerste steek recht, brei de volgende steek 
averecht en maak vervolgens een naar links leunende mindering (d.w.z. aab = af-
halen, afhalen, breien): haal na elkaar 2 steken recht af, zet de steken terug op de 
linkernaald en brei ze recht samen door de achterste lussen. Brei na de minderingen 
verder in boordsteek tot de 3e steekmarkeerder middenvoor.

Brei boordsteek vanaf de 3e steekmarkeerder tot de laatste 3 steken voor de 4e 
steekmarkeerder. Brei twee steken recht samen en brei de laatste steek averecht. 
Brei na de markeerder 1 steek recht, brei 1 steek averecht en maak een naar links 
leunende mindering. Brei verder in boordsteek tot het einde van de toer.

Herhaal deze minderen zoals hierboven beschreven, in elke volgende toer, tot er 
in totaal nog 48 steken over zijn. Als je breit met een rondbreinaald van 40 cm, wis-
sel dan indien nodig naar een langere rondbreinaalden ga verder volgens de Magic 
Loop methode, of gebruik breinaalden zonder knop (sokbreinaalden).

Als er nog 48 steken over zijn, verander dan de minderingen als volgt:
Brei vanaf het begin van de naald 8 steken in boordsteek. Brei de volgende drie 

steken recht samen (= een naar rechts leunende dubbele mindering) en brei de 

laatste steek voor de 2e steekmarkeerder averecht.
Brei na de steekmarkeerder 1 steek recht, brei 1 steek averecht en brei dan een 

naar links leunende dubbele mindering, d.w.z. aaab (3 steken na elkaar recht afha-
len, steken terug op de linkernaald zetten en de 3 steken recht samenbreien door 
de achterste lussen).

Minder op deze manier ook aan weerskanten van de 4e steekmarkeerder en brei 
dan verder in boordsteek zonder minderingen tot het einde van de toer.

Herhaal deze dubbele minderingen aan weerskanten van de 2 steekmarkeer-
ders in elke volgende toer, tot er nog maar 16 steken over zijn. Knip de draad af, rijg 
het draadeinde door de resterende steken, trek goed aan om het gaatje te sluiten 
en zet vast aan de binnenkant. Als je het draadeinde onzichtbaar aan de verkeerde 
kant van het werk wegwerkt, kan de muts aan beide kanten worden gedragen. De 
minderingen zien er aan de verkeerde kant ook mooi uit.

Werk het draadeinde, dat nog aan het begin van het werk hangt, weg en vouw 
de rand van de muts twee keer om op de gewenste breedte. Klaar!

MUTS 1:
NOVITA TUULI

De muts wordt 5-draads gebreid:
5 x Novita Tuuli

MUTS 2:
NOVITA TUULI 
& MERINO 4PLY

De muts wordt 4-draads gebreid:
1 x Merino 4PLY + 3 x Tuuli

MUTS 3:
NOVITA TUULI 
& WONDER 
WOOL

De muts wordt 3-draads 
gebreid:
1 x Wonder Wool + 2 x Tuuli 


