


D80 – Cup-Cake muts met pompoen   Mayflower Easy Care 

Benodigd matertiaal:                                                                                                                                                                                     

Mayflower Easy Care kl. 83 – zalm – 1 bol                                                                                                                 

Mayflower Easy Care kl. 95 – oudrose – 1 bol                                                                                                                

Mayflower Easy Care kl. 01 – wit – 1 bol                                                                                                                                             

1 witte imitatiebont pompoen kl.wit 

Sokkenbreinld.nr.: 2½ en 3 

Stekenverhouding: 27 st. in tricotsteek met breinld. nr. 3 = 10 cm. 

Voor het mooiste resultaat, aanbevelen wij professionele brei-en haaknaalden van Knit Pro. 

 

Muts: 

Zet 150 st. op met sokkenbreinld.nr. 2½ en kl. 83 en verdeel de st. evenredig over de naalden. Brei rond in 

boordst. (afwisselend 1 r., 1 av.) Als de boord 8 cm. is verder breien met nld. 3 en kl. 95. Brei 8 rondes r. 

rond, daarna 4 rondes met kl. 01. Daarna verder breien met kl. 83 en het patroon zoals aangegeven in het 

diagram. Herhaal de 10 st. in de breedte = 15 raporten. Totaal 24 rondes, brei 4 rondes recht met kl. 01. 

Daarna als volgt breien:                                                                                                                                                        

Ronde 1 en 2 kl. 95: *4 r., 1 st. los afhalen met het garen naar de av. zijde, herhalen vanaf*                                              

Ronde 3 en 4 kl. 01: 1 r., *2 st. los afhalen met het garen naar de av.zijde, 3 r., herhalen vanaf* en afsluiten 

met 2 r. ipv. 3 r.                                                                                                                                                                          

Herhaal ronde 1 – 4 in totaal 3 keer = 12 rondes.                                                                                                                                             

Daarna de muts afbreien met kl. 95 en r. rond en met de volgende minderingen voor de top.                                           

In de volgende 2de ronde elke 9de en 10de st. r. samenbr. = 135 st.                                                                                                  

Ronde 5: Brei elke 8ste en 9de st. r. samen = 120 st.                                                                                                               

Ronde 8: Brei elke 7de en 8ste st. r. samen = 105 st.                                                                                                             

Ronde 11: Brei elke 6de en 7de st. r. samen = 90 st.                                                                                                              

Ronde 14: Brei elke 5de en 6de st. r. samen = 75 st.                                                                                                                  

Ronde 17 Brei elke 4de en 5de st. r. samen = 60 st.                                                                                                               

Ronde 20: Brei elke 3de en 4de st. r. samen = 45 st.                                                                                                             

Ronde 23: Brei elke 2de en 3de st. r. samen = 30 st.                                                                                                              

Ronde 26: Brei alle st. 2 aan 2 r. samen = 15 st.                                                                                                                    

Breek de draad en haal deze door de resterende st., trek voorzichtig stevig aan en hecht af. 

Naai de imitaitiebont pompoen op de top van de muts. Vouw evt. de boord half om. 



                                
1 m i glat = 1 steek recht  

Tag 1 m ret løs af, strik 1 ret og træk løst aftagne m over = neem 1 steek recht los af, brei 1 recht en haal de 

los afgehaalde steek over. 

Strik 2 ret sammen = brei 2 recht samen 

Tag 2 m ret løst af, strik 1 ret og træk de løst aftagne m over = neem 2 steken recht los af, brei 1 recht en 

haal de los afgehaalde steken over. 

1 knop: strik 1 ret, 1 omslag, 1 ret, 1 omslag, 1 ret i den samme maske. Vend arb og strik 5 vrang vend arb. 

Strik de første 3 m ret od de sidste 2 ret sammen. Træk derefter de første 3 m over =                                                                          

1 knop: brei 1 recht, 1 omslaan, 1 recht, 1 omslaan, 1 recht in dezelfde steek. Draai het werk en brei 5 

averechts, draai het werk. Brei de eerste 3 steken recht en de laatste 2 steken recht samen. Haal de eerste 

3 steken over. 

 


