Eutropia patroon 106: Babymutsje uit 1844
Hoofdomtrek 36-40 cm, voor een baby van 2 tot 3 maanden.
Deel 1 de ‘bol’ wordt heen en weer gebreid.
Deel 2 de rand en deel 3 de ster worden in het rond gebreid.
Dit is een patroon voor zeer ervaren breiers.

Benodigdheden

-Een kwart bol ‘dikke’ breikatoen Durable 12 ecru (dat is ruim voldoende).
-Een bolletje dun wit katoenen garen nr 40 Lizbeth, 29.4003 , kleur 602 neutral, (verkrijgbaar
bij Heikina de Ruijter), dit is frivolitégaren en wel een beetje stug, wit perlégaren zou ook
kunnen. Het is wel belangrijk dat het dunne garen ongeveer half zo dik is als het dikke garen.
-Wat glad dun (perlé)garen in een andere kleur.
-2 sets van 5 stalen naalden 1,5 mm met redelijk scherpe punten (Addi of Lang)
Je moet vrij vast breien, sla daarvoor je draad 2 keer om je pink zodat je de spanning erop
houdt. Als dit toch te los wordt neem je een maat kleinere naalden, 1,25 mm.

Beschrijving

Waar naald staat wordt breipen bedoeld. Een toer is 1x rond of 1x heen of 1x terug.
In schema 1 op pagina 2 en 3 en lees je van rechts naar links voor de oneven toeren aan de
voorkant en van links naar rechts voor de even toeren aan de achterkant.
Waar averecht is getekend brei je in schema 1 de even toeren recht en omgekeerd.
De symbolen worden uitgelegd op pagina 3 en gelden voor alle schema’s.
Bij schema 2 en 3 wordt in het rond gebreid.
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Schema 1
de ‘bol’

64

62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

Lees de oneven
toeren van rechts
naar links
(Voorkant) en de
even toeren van
links naar rechts
(Achterkant).
Vanaf toer 66 moet
je doortellen van
pagina 3 (rechts)
naar pagina 2
(links) in de even
toeren (VK) en van
linker- naar rechterpagina in de oneven
toeren (AK).

tussenstreep dik garen
3 x = 6 toeren

61 - 66

motief 2, dun garen
6x = 24 toeren

37 - 60

tussenstreep dik garen
3 x = 6 toeren

31 - 36
29
27
25
23
21

motief 1, dun garen
1 x = 24 toeren

19
17
15
13
11
9

tussenstreep dik garen
3 x = 6 toeren
t/m toer 66 over 30 st
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1-6
29

27

25

23

21

19

17

2

15

13

11

9

7

5

3

1

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

motief 2
dun garen
6x = 24 toeren
tussenstreep
3 x = 6 toeren

motief 1
dun garen
1 x = 24 toeren

vanaf hier over
64 steken
Na toer 66 met een gekleurde hulpdraad en de dunne katoen samen 34 steken erbij opzetten
= 64 st totaal. De dunne witte katoen vormt daarbij de lussen op de naald.
VK: recht / AK: averecht

VK: 3 verdr r sbr / AK: 3 verdr av sbr *

VK: averecht / AK: recht

VK: 2 verdr r sbr / AK: 2 verdr av sbr *

omslag

kansteek (aan begin v.d. toer afhalen)

VK: 2 r sbr / AK: 2 av sbr
geen steek, negeren

links of rechts meerderen (zie schema 2)
geel zijn de toeren in dikker garen.
*Verdraaid breien betekent door de achterste lussen

Deel 1 de ‘bol’

Zet 30 st op met de dikke katoen (Durable 12), gewone opzet en laat een draad aan het begin
van circa 40 cm voor het later aan elkaar mazen van de uiteinden.
Voor de hele bol maak je kansteken, daarvoor haal je steeds de eerste st af zonder te breien.
Volg nu schema 1 en begin op pag. 2, na 66 toeren komt pag. 3 erbij.
Toer 1 t/m 2 totaal 3 x = 6 toeren, dat geldt voor elke smalle tussenstreep. Knip deze draad af.
Motief 1 in dunne katoen (Lisbeth 40) = 24 toeren. Laat de dunne draad steeds hangen tot de
volgende brede motiefstreep.
Als toer 1 t/m 2 opnieuw in dikke katoen 3x = 6 toeren. Knip deze draad weer af.
Motief 2 dunne katoen 6 x = 24 toeren. Laat de draad weer hangen.
Als toer 1 t/m 2 in dikke katoen 3x = 6 toeren. Knip deze draad weer af.
Zet nu aan het eind van de laatste toer (66) met de dunne katoen en een gladde gekleurde
draad samen 34 steken erbij op. Zorg daarbij dat je de hulpdraad bij het opzetten voor houdt
zodat de lusjes op de naald door de dunne witte katoen worden gevormd. (zie foto op volgende
pagina) De gekleurde draad haal je er later weer uit voor het breien van de rand.
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oorflapje

oorflapje

Hier zijn de 34 steken voor het oorflapje met
de draad dikke katoen erbij opgezet (samen
met de dunne katoen), maar dat kan beter
met een gekleurde gladde hulpdraad worden
gedaan, die kun je er makkelijker uithalen
om de steken later op de naald te nemen
voor het breien van de rand. Bij het bovenste
oorflapje zijn deze 34 extra steken op een
hulpdraad gezet, die kun je bij het opnemen
van de steken langs de rand gewoon weer op
de naald zetten.
De linkerkant hier op de foto wordt later
rondom de ster aangemaasd.
Langs de rechterkant neem je dus de steken
op voor de rand nadat de smalle uiteinden
aan elkaar zijn gemaasd. Dit smalle deel
komt in de nek.
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Brei nu weer motief 1 = 24 toeren over alle 64
steken, zie het schema.
Dan weer een dikke tussenstreep van 6 toeren
en dan weer motief 2 met dunne katoen enz.
Herhaal dit tot er in totaal negen brede strepen
zijn, vijf van motief 1 en vier van motief 2.
Na de laatste streep van motief 1 worden de
extra 34 steken op een hulpdraad gezet (zie
bovenaan de foto). Brei nu weer een dikke
tussenstreep van 6 toeren over de 30 steken
en dan volgen nog 24 toeren van het 2e motief
(nog niet op de foto te zien). Nu worden de
30 steken vastgemaasd aan de steken uit de
opzetrand met de begindraad die daar nog
hangt. In totaal heb je nu rondom 10 brede
strepen van dunne katoen, afgewisseld met 10
smalle strepen van dikke katoen.
Knip aan het eind de dikke draad van je bol
niet af, werk wel de losse draden aan de zijkant
vast weg. Dat afhechten kan zo: haal de draad
1 steek vanaf de zijkant met een scherpe naald
heen en weer door 1 helft van een kolommetje
steken aan de achterkant zodanig dat je dit
niet aan de voorkant ziet. Nu zitten deze draden
niet meer in de weg en blijven de kantsteken
vrij om daar de steken bij op te nemen.

Deel 2 de rand

Neem nu in het rond op vier naalden de steken
op langs de kant om het randje te breien.
Daarvoor steek je in achter elke v-vormige
kantsteek, dat betekent dat je steeds exact per
twee toeren 1 steek opneemt.
Begin bij het ‘naadje’ in het smalle gedeelte
van deel 1 waar je bol dik garen nog zit en
gebruik deze om de steken ‘breiend’ op te
nemen. Je haalt als het ware een lusje door de
opening achter de kantsteek heen naar voren en
zet die op de naald, je kunt eventueel daarvoor
als hulpmiddel een fijne haaknaald gebruiken.
Dit is wel een geduldwerkje, neem de tijd.
Begin met naald 1:
Neem 31 steken op tot je aan het eerste
oorflapje komt. Terwijl je steek voor steek de
gekleurde hulpdraad eruit haalt zet je die
steken even op een tijdelijke naald. Brei deze
met naald 1 nu recht. Let op dat een paar
steken na de opzetrand waren samengebreid
(die liggen een beetje over elkaar) brei die nu
weer samen.Er zitten ook omslagen tussen,
brei deze gewoon recht, het moeten hier
uiteindelijk precies 34 steken zijn.
Je hebt nu op naald 1 in totaal 65 steken.
4

Schema 2
de hoek van
de rand

15

begin naald 2 en 4
13

11

9

7

5

2 middensteken
1 recht 15 13

3

11

einde naald 1 en 3
9

7

5

3

1

Dit is de hoek van
de oorflap. Voor de
steken op je eerste
en derde naald, die
eindigen met deze
hoek (rechts van het
grijze deel), tel je de
steken uit vanaf de
hoek naar rechts om
te weten waarmee
je de naald moet
beginnen.

25
23
21
19
17
15
13
11

Let op dat de gaatjes
steeds boven elkaar
komen, ze vormen
verticale ribbeltjes
samen met de 2 r
2 av van het dikkere
garen.

9
7
5
3
1

De blokjes in toer 1 geven de opgenomen steken langs de rand weer.
In toer 26 wordt afgekant in 2 r 2 av.
Naald 2: Ga nu verder met een nieuwe naald na de hoek van het oorflapje. Neem nu 52 voorkantsteken op, dan ben je ongeveer middenvoor.
Dan op naald 3 de andere helft van de voorkant tot de hoek, dat zijn als het goed is 54 steken.
Dan vanaf de hoek de 34 steken van het oorflapje van de hulpdraad halen en even op een
tijdelijke pen zetten en dan met naald 4 deze steken recht breien en aansluitend de resterende
17 steken opnemen langs de achterrand tot aan de naad. Je hebt nu op naald 4 in totaal 51 steken.
Totaal heb je nu rondom 222 st.
Op de hoek van de oorflapjes heb je steeds aan weerskanten aan het eind en begin van de
naald een steek recht (zie schema 2). Hier moet je aan weerskanten om de twee toeren een
steek meerderen, dit is ook te zien in het schema.
Voor het meerderen kun je een dwarslusje tussen twee steken verdraaid recht breien of een
opgetilde meerdering maken (Youtube zoek op ‘lifted increase’).

Beschrijving rand

Kijk op schema 2 voor het breien van de hoeken.
Toer 1 is de opzettoer.
Toer 2 t/m 4 met grove katoen 3 toeren * 2 r, 2 av *.
Toer 5 t/m 7 met dunne katoen 1 toer * omsl, 2 r sbr *, dan 1 toer recht.
Toer 8 t/m 10 met dikke katoen 3 toeren * 2 r 2 av *,
Weer met dunne katoen:
Toer 11 een toer recht.
Toer 12 * omsl, 2 r sbr *.
Toer 13 een toer recht.
Toer 14 * 3 verdr r sbr, omsl, 1 r, omsl *.
Toer 15 een toer recht.
Toer 16 * omsl, 2 r sbr *.
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Schema 3 de ster
29

De hier getekende 4 st
(toer 22 t/m 30) rondom
30 x herhalen = 120 st.

27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3

De hier getekende st (toer 3 t/m 21)
rondom 8 x herhalen.

1

Toer 17 een toer recht.
Toer 18 t/m 20 in dikke katoen, 2 r, 2 av.
Toer 21 t/m 23 met dunne katoen 1 toer recht,
1 toer: *omsl, 2 r sbr*, dan weer 1 toer recht.
Toer 24 en 25 in dikke katoen, 2 r, 2 av.
Toer 26 afkanten in patroon 2 r, 2 av.

Deel 3 de ster

Brei nu de ster volgens schema 3.
Zet 8 st op met drie naalden (dat gaat makkelijker als op 4 nldn) zet 2 st op nld 1, 2 st op nld
2 en 4 st op nld 3. Dit is wel even een gepriegel
vooral de eerste toer, zorg dat je het niet
verdraait. De opzettoer is getekend als toer 1
in het schema en toer 2 brei je gewoon recht.
In de rondte herhaal het schema tussen de
rode lijnen t/m toer 8 als volgt: 2x op nld 1,
2x op ndl 2 en 4x op nld 3.
Na toer 8 verdeel je de 20 st van nld 3 over
2 nldn ( je hebt nu totaal 40 st, 10 per nld).
Het schema moet nu op elke nld 2 keer
herhaald worden (dus nog steeds 8 keer in
het rond).
Na toer 21 van het schema ga je over op de
dikke katoen en breit verder zonder te
meerderen als volgt:
Toer 22 t/m 24 met dikke katoen: *2 r, 2 av*.
Toer 25 t/m 27 met dunne katoen: 1 toer recht,
1 toer: *omsl, 2 r sbr*, dan weer 1 toer recht.
Toer 28 t/m 30 met dikke katoen: *2 r 2 av*.
Aan het eind heb je totaal rondom 120 steken.
Na de laatste toer knip je de draad af op circa
80 cm, die gebruik je voor het vastmazen aan
de bovenkant van de muts.
Nu worden rondom de steken van de bovenkant van de muts opgenomen waarbij je voor
elke 2 toeren 1 st opneemt achter de kantsteek
net zoals bij deel 2. Van de 150 kantsteken moet
je 120 steken opnemen. Daarvoor haal je
steeds elke 4e opgenomen steek over de 5e
steek heen. Verdeel de 120 st met 30 st per nld
zodanig dat nld 1 precies middenachter en nld
3 precies middenvoor begint.
De ster heeft ook 30 st per naald. Leg ze met
de goede kanten naar buiten tegen elkaar en
maas de steken aan elkaar (Youtube: zoek op
‘Kitchener Stitch’).
De ster is vrij klein waardoor de aangemaasde
rand van de bol er wat geplooid uitziet. Dit wordt
minder als je het wast en dan plat in vorm en
licht opgerekt op een handdoek te drogen legt.
Naai er eventueel strikkoordjes of -lintjes aan.
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