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SCHATTIGE BABYMUTS
Voor de zussen is het zeer speciaal en prachtig wanneer gebreide creaties hun weg 

vinden van garen tot kind. Met dit patroon kunt u een schattige babymuts breien met 
leuke details voor warmte tijdens koude dagen.

BREIPATROON

GAREN
Anna en Clara's wol-bamboegaren,  

3 bollen (elk 50 g/125 m).

         Kleur 1: 1 bol.

         Kleur 2: 2 bollen.

BREINAALDEN
Breinaalden zonder knop, maat 4,0 mm.

Rondbreinaalden of rechte breinaalden maat 

4,5 mm.

Hulpnaad, bijv. breinaald zonder knop maat 

4,0 mm.

AFMETINGEN
6-12 maanden (1-2 jaar).

PROEFL APJE
In ribbelsteek:  

10 x 10 cm = 22 steken x 38 naalden.

ZO BREIT U EEN BABYMUTS
Gebruik breinaalden zonder knop maat 4,0 mm 

en zet met Kleur 1 88 (96) steken (stn) op.  

Brei 2 toeren (tn) in boordsteek: 2 r, 2 av.

Ga over op Kleur 2 en ga door met boordsteek 

tot het werk 10 (12) cm is.

Ga over op rondbreinaald maat 4,5 mm. Kant 

12 (16) stn van boord af. Werk nu als volgt heen 

en weer verder:

Naald 1 (goede kant): r76 (89), 6 stn opzetten. 

Deze 6 stn vormen de vouw.

Naald 2 (verkeerde kant): 6 av, 1 r, 6 av, 62 (66) r, 

6 av, 1 r , 6 stn opzetten (vouw).

Naald 3: 88 (92) r.

Naald 4: 6 av, 1 r, 6 av, 62 (66) r, 6 av, 1 r, 6 av.

Naald 5: 7 r, 3 stn afhalen op een hulpnaald vóór 

het werk, 3 r, vervolgens 3 r van de hulpnaald, 

62 (66) r, 3 stn afhalen op een hulpnaald vóór het 

werk, 3 r, vervolgens 3 r van de hulpnaald, 7 r.  

Naald 6: 6 av, 1 r, 6 av, 62 (66) r, 6 av, 1 r, 6 av. 

Herhaal nu naald 3 tot en met 6 tot de muts 

16 (18) cm is vanaf het begin van de kabel.

Kant 12 stn af aan de goede kant (6 stn langs 

vouw + 6 stn van kabelpatroon). Vervolgens r tot 

einde.

Draai en kant in totaal vier keer aan het begin van 

de naald 6 stn af, tot er 16 (21) stn overblijven. 

Kant overgebleven steken af.

AFWERKING
Naai de vouw stevig vast aan de achterkant 

langs de achterste rand van de kabel, die nu de 

voorkant van de muts vormt.

Naai de muts aan de bovenkant vast en werk de 

eindjes af.

Optioneel: Maak een pompon in Kleur 1 en 

bevestig deze bovenop de muts. De zussen raden 

u aan om de pompon lichtjes aan de bovenkant 

van de muts vast te naaien, zodat het makkelijk 

los komt in het geval dat het ergens in vast komt 

te zitten.


