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Breien

Makkelijk

Estense 
Muts en Sjal
Design:  REGIA Designteam
  eerste publicatie: juli 2010

       Onze beschrijvingen zijn ook beschikbaar 
       via Ravelry. Zoek het beste via het model-
nummer. Wij vinden het fi jn, als je een link van het 
project toevoegt en een inspiratiebron zijn voor alle 
Ravelers.

#madewithregia

       Onze beschrijvingen zijn ook beschikbaar 
       via Ravelry. Zoek het beste via het model-

TipTip

GROOTTE
Muts (Unisex) voor een hoofdomtrek van ca. 56 - 60 cm
Sjal, ca. 20 cm breed, ca. 131 cm lang

MATERIAAL
REGIA PREMIUM Cashmere, bolletje van 100 g  
Muts - kl. 00085 (wine red), 1 bolletje
Sjal - kl. 00085 (wine red), 2 bolletjes
2 breinaalden, breinld zonder knop 2,0 - 3,0 mm

BASISTECHNIEKEN
Boordpatroon: afwisselend 2 s re., 2 s av. breien.
Ribbelmotief: afwisselend 1 s re., 1 s av. breien.
Tricotsteek: In naaldende heengaande naald recht en de 
teruggaande naald averecht breien.
Kantsteek als kettingrand:
Heeng nld: de 1e en laatste steek met de draad vóór het 
werk averecht afhalen.
Terugg nld: de 1e s recht gedraaid en de laatste steek recht 
breien

Motievenmix: elke nld. resp. toer volgens de teltekening breien 
en hierbij het rapport van 4 s steeds herhalen. De motieven zijn 
zó getekend, zoals de s zich voordoen op de voorkant van het 
werk. De heeng. nld. van rechts naar links en de terugg. nld. van 
links naar rechts lezen. De 1e t/m 38e nld. steeds herhalen.

PROEFLAPJE
in ribbelmotief [niet opgerekt gemeten]: 37 s en 42 toeren; 
in de motievenmix en in tricotsteek: 30 s en 42 nld. = 
10 x 10 cm.
Als het proefl apje afwijkt, met dunnere of dikkere naalden 
werken.

INSTRUCTIES
Muts
voor ca. 56 - 60 cm hoofdomvang. 200 s, verdeeld over 4 
nld. zonder knop, opzetten en in ribbelmotief breien, hierbij 
met 1 s re. beginnen. Op 19 cm hoogte voor de minderingen 
 1 dubbele overhaling [1 s re. afhalen, 2 s re. samenbreien 
en de afgehaalde s overhalen] maken, 5 s in ribbelmotief 
breien, vanaf  24 x herhalen = 150 s In de volgende 6e toer 
 1 dubbele overhaling maken, 3 s in ribbelmotief breien, 
vanaf  24 x herhalen = 100 s In de volgende 6e toer  1 
dubbele overhaling maken, 1 s av. breien, vanaf  24 x her-
halen = 50 s In de volgende 6e toer  1 s re. afhalen, de vol-

gende s re. breien en de afgehaalde s overhalen, vanaf  24 
x herhalen = 25 s In de volgende toer 1 s re. breien en dan 12 
x 2 s re. samenbreien = 13 s De draad afknippen, 2 x door de 
st. rijgen en deze vast bij elkaar trekken. De draad afhechten. 
Mutshoogte: ca. 23 cm. De mutsrand ca. 3 cm breed naar 
buiten omslaan.
Sjaal 
Voor ca. 20 cm breedte 64 s opzetten en in boordpatroon 
breien; hierbij met 1 terugg. nld. en na de kantst. met 2 s av. 
beginnen. Op 3 cm boordhoogte als volgt verder werken: 
kantst., 2 s tricotsteek, 58 s motievenmix = 14 x het rapport 
van 4 s en de 1e en 2e s van het rapport, 2 s tricotsteek, 
kantst. Na 125 cm in de motievenmix [18 x de 1e t/m 38e nld. 
en 1 x de 1e t/m 17e nld.] nog 3 cm in boordpatroon breien. 
Dan alle st., op 131 cm totaalhoogte, afkanten.

AFKORTINGEN
afw = afwisselend
av = averecht
kl. = kleur(s)
nld = naald(en)
re = recht
s = steek (steken)
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= 1 s re.  
= 1 s av.
=  in heeng. nld. 1 nld. dieper in de s insteken en de s re. 

breien; de s erboven verdwijnt vanzelf..     
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