
WERKBESCHRIJVING - Beanie Breien

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij van lidynooij.com in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de 
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Lidy: “Het wordt weer kouder dus is het tijd om een nieuwe muts te maken. Ik breide van Rowan Big wool deze muts. Een 
heerlijk dik garen, je breit hem op grote pennen en is dus lekker snel klaar. Omdat je hem niet in de hoogte breit maar in 
de breedte kan je hem tijdens het breien passen en precies op maat maken. Hij is leuk voor groot en klein en dus maakte 
ik ook een kinderversie”.

Benodigdheden:
Rowan Big Wool 1 bol 100 gram
(Voor de kindermuts Durable Chunky 1 bol 100 gram)
Breinaalden maat 10
Clover Pompom maker 65 mm

Werkwijze:
Zet 22 steken op (voor de kindermuts zet je 18 steken op)
Naald 1: brei alle steken recht
Naald 2: brei alle steken averecht
Naald 3: brei de eerst 5 steken averecht, brei de overige steken recht.
Naald 4: brei de steken averecht, de laatste 5 steken recht
Herhaal naald 1 t/m 4  tot de gewenste lengte ( = hoofd omtrek)
Bij mijn beanie heb ik 16 ribbels in het boord patroon gebreid (voor de kindermuts 13 ribbels)

Bij de juiste lengte (hoofdomtrek) afkanten, laat een lange draad over en naai daarmee de korte kanten aan elkaar. 
Met de verkeerde kant buiten, rijg je met een draad de boven rand door en trek aan, hecht de draad goed af. Keer de muts.

Maak met de pompom maker een pompom en bevestig deze boven op de muts.

Laat de kou nu maar komen.
Veel plezier met maken en dragen.   
Liefs,
Lidy.


