Yaga-muts
2 mutsen in 1- een breipatroon van

Handige muts die je op 2 manieren kunt dragen: als ‘tam’ en als ‘beanie’.
Een simpel patroon dat op 2 naalden wordt gebreid, maar ook gemakkelijk
kan worden overgezet voor op een rondbreinaald
Maat
Het patroon beschrijft een gemiddelde maat, die de meeste mensen wel zal
passen. Heb je een groot hoofd of juist een klein, zet dan 4 steken meer (of
minder) op en bereken dan even hoe je uit moet komen met de
minderingen. Het wijst zich vanzelf en komt niet heel precies.
Rondbreinaald
Brei je liever op een rondbreinaald, sla dan het 'Slip Stitch' in het patroon
over en gebruik een extra stekenmarkeerder op het begin van de rondte te
markeren.

Materialen
►100 gram / 180m garen voor naald 6- 6½
►een paar breinaalden nr 6 of 6½
►5 steekmarkeerders

Gebruikte afkortingen:
R= recht
AV = averecht
SS= slip stitch (zet steek van linker op rechternaald, brei hem niet)
RSB= brei 2 steken recht samen
ASB= brei 2 steken averecht samen
PM= plaats markeerder
SM = slip markeerder (zet markeerder op andere naald over)
Voor je begint met breien wil ik de nadruk leggen op het volgende: brei de
eerste steek van ELKE naald NIET. Zet die daarentegen averechts op je rechter
naald. Trek je garen iets strakker aan dan je normaal zou doen. Hierdoor krijg
je een mooie, platte rand.

Zet 68 steken op, dmv de Afgewisselde Kabelopzet (voor deze muts: 2r, 2 av,
2 r, 2 av etc tot 68 steken). Weet je niet hoe dit moet, kijk dan even op
YouTube (alternate cable cast on) of gebruik een normale opzet.
Boord
SS, R1, AV2,* R2, AV2*, herhaal *-* tot einde naald
Herhaal deze naald totdat je ongeveer 13 cm hebt gebreid. Voor een grotere
muts kun je hier wat verlengen, voor een kleinere muts kun je hier wat
verkorten.

Ribbels
Naald 1: SS, R tot einde naald
Naald 2: SS, AV tot einde naald
Naald 3: SS, AV tot einde naald
Naald 4: SS, R tot einde naald
Naald 5: als naald 3
Naald 6: als naald 4
Brei deze serie van 6 naalden in totaal 5 keer.
Brei naald 1 en 2 nog 1 keer.
Nu ben je bij het minderingsgedeelte aangekomen.
Om te beginnen brei je naald 3 zoals eerder, maar je plaatst onderweg je
markeerders, en wel op deze manier: :
naald 1: SS, AV11, PM, AV11, PM, AV11, PM, AV11, PM, AV11, PM, AV12
Volgende naald (wanneer er staat RSB, doe dat dan gedraaid, dus via de
achterkant van de steken, zodat er geen gaatjes ontstaan; het AVSB doe je
normaal, dus niet gedraaid)
naald 2: SS, RSB, R tot markeerder, SM, RSB, R tot markeerder, SM etc … tot
einde naald
naald 3: SS, AV tot 2 steken voor markeerder, AVSB, SM, AV tot 2 steken
voor markeerder, AVSB etc ….tot einde naald
naald 4: als naald 2
naald 5: SS, R tot einde naald, ZONDER minderingen
naald 6: SS, AV tot einde naald, ZONDER minderingen
Herhaal de minderingen-serie weer, maar minder deze keer ook in naald 1,
dus:
naald 1: als naald 3 (zie bovenstaande)
naald 2: als naald 2
naald 3: als naald 3
naald 4: als naald 2
naald 5: als naald 5 (SS, R tot einde nld, GEEN minderingen)
naald 6: als naald 6 (SS, AV tot einde nld, GEEN minderingen)
Herhaal deze serie totdat je nog 9 steken op je naald hebt staan. In de
laatste naald kun je de markeerders verwijderen.
Volgende naald: RSB tot einde naald, nog 5 steken over
Knip je draad af, laat een lang stuk over voor het zomen. Trek de draad
door de laatste 5 steken (met een maasnaald), trek goed strak aan, zodat de
top van de muts wordt gesloten. Begin de beide kanten van de muts samen
te zomen dmv de matrassteek. Zorg ervoor dat de ribbels mooi tegen elkaar

aan komen te liggen, in patroon.(Je kunt dit ook doen met een haaknaald en
halve vasten aan de binnenkant van de muts. Dit geeft een mooiere rand,
voor als je de boord omslaat als beanie.)
Werk losse eindjes weg.
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