
Ribbelmuts

Garen: Zeeman Tweed / mijn stekenverhouding was 16 steken en 25 naalden op 

10 x10cm , maar ik moet toegeven dat mijn stekenproeven niet altijd goed uitpakken, dus 

neem dit niet te precies. Als ik met deze dikte garen 78 steken opzet op 4 mm naalden 

wordt het normaal gesproken een muts die bijna iedereen past, dat is het enige wat ik met 

zekerheid durf te zeggen. 

Nodig: 

rondbreinaald 4mm, 4 breinaalden zonder knop (tenzij je beter bent dan ik in dat magic 

loop gedoe) 4mm, stopnaald

Afkortingen:

r.= recht, av.= averecht, 2 st. r. sbr= 2 steken recht samenbreien

Instructies:

Zet 78 steken op, begin met rondbreien.

1e toer: 3 r., 3 av., herhalen tot einde van de toer

toer 2-7: herhaal toer 1

toer 8: 3 av.,, 3 r., herhalen tot einde van de toer

toer 9: herhaal toer 8
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herhaal deze 9 toeren 4 keer (in totaal 5 keer)

Begin met minderen en ga over op de knoploze naalden wanneer dat nodig is, tenzij je de 

magic loop methode gebruikt.

toer 1: 2 st. r. sbr,  herhalen tot einde van de toer (39 steken over)

toer 2: alle steken r. breien

toer 3: 2 st. r. sbr, herhaal tot er 1 steek overblijft, 1 r. (20 steken over)

toer 4: alle steken r. breien

toer 5: 2 st. r. sbr (10 steken over)

Knip de draad af, haal hem door de overgebleven steken met de stopnaald en trek dicht. 

Hecht losse draden goed af.

Dit patroon is gratis voor persoonlijk gebruik. Gebruik dit patroon alsjeblieft niet om 

mutsen te maken die je verkoopt en verkoop dit patroon niet door.  

Als je een licentie voor commercieel gebruik wilt, mail me dan: geertrude@geertrude.nl
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