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Patroon muts 
boordsteek 
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Benodigdheden 
• 1½ tot 2 bollen per muts (afhankelijk van de maat). 

De voorbeelden zijn gebreid van Scheepjes Stone 
Washed XL in de kleuren Pink Quartzite (861), Blue 
Apatite (845), Chrystal Quartz (854), Smokey Quartz 
(842) en Black Onyx (843). 

• Twee breipennen dikte 5 

• Optioneel (extra) breipen 4 

• Dunne naald met stompe punt  

Stekenverhouding Stone Washed XL  
14 steken en 19 pennen gebreid op pennen dikte 5 bij tricotsteek  

(1 pen recht, 1 pen averecht een lapje van ongeveer 10 x 10 cm). 

Gebruikte steken  

• Boordsteek: 1 steek recht, 1 steek averecht 

• Kantsteek = steek (recht) overhalen op de andere 
pen zonder te breien * 

• 3 steken samenbreien (minderen)  

• (..) het getal tussen haakjes is het aantal steken aan 
het einde van de pen.  

* Door de kantsteek kun je de naad eenvoudig 
dichtnaaien, glad en zonder zoom, dus geen ‘bobbel’  
aan de binnenkant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil je liever een onzichtbare naad? Kies dan voor een 
oneven aantal steken, brei de eerste steek van elke pen 
(dus geen kantsteek) en naai de muts dicht met behulp 
van de matrasstreek (zie filmpje op het YouTubekanaal 
van Breimeisje). Dan is de naad aan de buitenkant zo 
goed als onzichtbaar, maar heb je dus wel een zoom aan 
de binnenkant. Kies zelf waar je voorkeur naar uitgaat. 
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Muts 51-53 cm 

Leeftijd Hoofdomtrek Hoogte muts 

Kleuter 51 cm 20 cm 

Schoolkind 52 cm 20,5 cm 

Tiener 53 cm 21 cm 

Patroon 
Zorg dat je na het opzetten van de steken een 
draadbegin overhoudt van minimaal 50 cm. Deze draad 
gebruik je later om de naad van de muts dicht te naaien. 

Begin elke pen met een kantsteek. Zie de kantsteek als 
een rechte steek, daarna dus 1 averecht, 1 recht, etc.  
 
Wil je een muts breien in meerdere kleuren, zie tips op pagina 6.  
 
Zet 86 - 88 - 90 steken op en brei boordsteek  
(waarbij de eerste steek van elke pen dus niet 1 recht is, maar een kantsteek). 
 
Brei 28 - 30 - 32 pennen boordsteek, dan kom je ongeveer uit op 14 - 15 - 16 cm. 
De breedte van je werk is ongeveer 44 - 44,7 - 45,5 cm. 

Minderen 
Minderen pen 1: 10 - 12 - 14 boordsteek, * 3 samenbreien, 11 boordsteek, 4x herhalen vanaf *,  
3 samenbreien, 3 boordsteek (74 - 76 - 78) 
Pen 2: boordsteek 
Pen 3: 8 - 10 - 12 boordsteek, * 3 samenbreien,  
9 boordsteek, 4x herhalen vanaf *, 3 samenbreien,  
3 boordsteek (62 - 64 - 66) 
Pen 4: boordsteek 
Pen 5: 6 - 8 - 10 boordsteek, * 3 samenbreien,  
7 boordsteek, 4x herhalen vanaf *, 3 samenbreien,  
3 boordsteek (50 - 52 - 54) 
Pen 6: boordsteek 
Pen 7: 4 - 6 - 8 boordsteek, * 3 samenbreien,  
5 boordsteek, 4x herhalen vanaf *, 3 samenbreien,  
3 boordsteek (38 - 40 - 42) 
Pen 8: boordsteek 
 
Pen 9: 2 boordsteek, 11x 3 samenbreien (14) 
Pen 10: boordsteek 
Pen 11: 1 kantsteek, 6x 2 samenbreien, 1 averecht (8) 
Pen 9: 1 kantsteek, 13x 3 samenbreien (14) 
Pen 10: boordsteek 
Pen 11: 1 kantsteek, 6x 2 samenbreien, 1 averecht (8) 
Pen 9: 14x 3 samenbreien (14) 
Pen 10: boordsteek 
Pen 11: 1 kantsteek, 6x 2 samenbreien, 1 averecht (8) 
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Knip de draad ruim af en rijg deze door de overgebleven 
8 steken en nog een keer extra door de eerste steek van 
de pen. Laat de draad daarna hangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebruik het draadbegin om de muts (van onder naar 
boven) dicht te naaien met stiksteken. Naai – aan de 
goede kant van de muts - steeds door twee lussen aan 
de ene kant en twee lussen aan de andere kant. Dit is 
een geen onzichtbare, maar wel een gladde naad 
(zoomloos).  
 
Bij een effen muts is deze naad minder opvallend. Zie 
foto van grijze muts op pagina 2.  
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Maten 54-58 cm 

Leeftijd Hoofdomtrek Hoogte muts 

17+ 54 cm 21 cm 

17+ 56 cm 22 cm 

17+ 58 cm 23 cm 

Patroon 
Zorg dat je na het opzetten van de steken een 
draadbegin overhoudt van minimaal 50 cm. Deze draad 
gebruik je later om de naad van de muts dicht te naaien. 

Begin elke pen met een kantsteek. Zie de kantsteek als 
een rechte steek, daarna dus 1 averecht, 1 recht, etc.  
 
Wil je een muts breien in meerdere kleuren, zie tips op pagina 6. 
 
Zet 92 - 96 - 100 steken op en brei boordsteek  
(waarbij de eerste steek van elke pen dus niet 1 recht is, maar een kantsteek). 
 
Brei 30 - 32 - 34 pennen boordsteek, dan kom je ongeveer uit op 15 - 16 - 17 cm. 
De breedte van je werk is ongeveer 47 - 49 - 51 cm.  

Minderen 
Minderen pen 1: 8 - 12 - 16 boordsteek, * 3 samenbreien, 13 boordsteek, nog 4x herhalen vanaf *,  
3 samenbreien, 1 averecht (80 - 84 - 88) 
Pen 2: boordsteek 
Pen 3: 6 - 10 - 14 boordsteek, * 3 samenbreien, 11 boordsteek, nog 4x herhalen vanaf *, 3 samenbreien,  
1 averecht (68 - 72 - 76) 
Pen 4: boordsteek 
Pen 5: 4 - 8 - 12 boordsteek, * 3 samenbreien, 9 boordsteek, nog 4x herhalen vanaf *, 3 samenbreien,  
1 averecht (56 - 60 - 64) 
Pen 6: boordsteek 
Pen 7: 2 - 6 - 10 boordsteek, * 3 samenbreien, 7 boordsteek, nog 4x herhalen vanaf *, 3 samenbreien,  
1 averecht (44 - 48 - 52) 
Pen 8: boordsteek 
Pen 9: 0 - 4 - 8 boordsteek, * 3 samenbreien, 5 boordsteek, nog 4x herhalen vanaf *, 3 samenbreien,  
1 averecht (32 - 36 - 40) 
Pen 10: boordsteek 
 
Pen 11: 1 kantsteek, 10x 3 samenbreien, 1 averecht (12) 
Pen 12: boordsteek 
Pen 13: 6x 2 samenbreien (6) 
Pen 11: 2 boordsteek, 11x 3 samenbreien, 1 averecht (14) 
Pen 12: boordsteek 
Pen 13: 1 kantsteek, 6x 2 samenbreien, 1 averecht (8) 
Pen 11: 13x 3 samenbreien, 1 averecht (14) 
Pen 12: boordsteek 
Pen 13: 1 kantsteek, 6x 2 samenbreien, 1 averecht (8) 
 
Afwerking: Zie pagina 4. 
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Tips bij meerdere kleuren 

 

 

 

 

 

 

 

 
Als je deze muts in meerdere kleuren wilt breien, ga dan aan het einde van een even pen bij de laatste steek 
over op een nieuwe kleur. Reden: de eerste steek van een oneven pen is een kantsteek dus die brei je niet.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Om te voorkomen dat je bij iedere kleurwissel met een nieuwe draad moet beginnen (inclusief afhechten), 
kun je de draden ook meenemen. Dat doe je aan het einde van iedere even pen of minimaal om de 4 pennen. 
Voordat je de laatste steek breit, leg je de andere kleur(en) er achterlangs. Vervolgens brei je weer verder 
met de kleur waar je mee bezig was. Aan de voorkant zie je niets van dat meenemen van andere kleuren.  
 

Veel breiplezier! 
© Sylvie Zuidam, all rights reserved 

Het patroon en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd,  
reproduceren of distribueren is dus niet toegestaan. 
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