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Zet 12 steken op op een 6 mm naald en brei ongeveer
een 10 cm in 1x1 boordsteek. 
Leg je lapje op een plat oppervlak en strijk het glad.
(De 1x1 boordsteek kruipt altijd wat samen. Zorg dat zowel
de rechte als de averechte rij zichtbaar is om juist te
meten)
Meet hoe breed jou lapje is en bereken je steken
verhouding ( = aantal steken per cm). Meet dit ongeveer
in het midden van je lapje. 

        vb. 15 steken komt overeen met 10 cm
              stekenverhouding = 15 steken : 10 cm 
                                             =  1,5 steken/cm

Voor volgende leeftijden heb je volgende afmetingen
nodig: 
 0-3 maanden = 30 cm
 3-6 maanden = 34 cm
 6-12 maanden = 38 cm
Volwassene = 52 cm
Houdt er rekening mee dat je muts met het wassen en
dragen nog gemiddeld 2 cm kan stretchen. De
hierbovenvermelde afmetingen zijn voor het wassen!

Bereken nu hoeveel steken je zou moeten opzetten om
deze omtrek te bekomen.  

 vb. omtrek is 30 cm: 30 cm* 1,5 steken/cm = 
 45 steken. 
 Let op : dat je altijd een even aantal steken nodig hebt. 
 Bij kommagetallen rond je best altijd af naar boven. Tel
je steken zo nauwkeurig mogelijk, één steek verschil in je
berekening kan een groot verschil geven op je totaal
aantal steken.

Proeflapje
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Patroon
Zet het aantal steken dat je berekend hebt op, op een 6 mm
rondbreinaald en begin te breien in 1x1 boordsteek in het rond.
 

In het rond breien doe je als volgt:

Leg je breinaalden op tafel met de
kant waar je werkdraad aan hangt
aan de rechterkant. 
Let er op dat je steken allemaal aan
dezelfe kant van je naald liggen en
dat je steken niet rond je naald
gedraaid zitten.

Stop je rechternaald (kant met je
werkdraad) in de eerste steek van je
linker naald en brei deze.

Brei de volgende steken die je
tegenkomt op je linkernaald tot je
helemaal rond bent 

Steken
1 x 1 boordsteek: deze steek wordt gevormd door telkens een
rechte en een averechte steek af te wisselen. 

- 3 bollen Wooladdicts glory (2 voor de muts en één voor de letters)
- 6 mm rondbreinaald van 40-50 cm
- wolnaald

Benodigdheden 
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Brei blijf breien in 1x1 boordsteek* tot je muts 17/18/19/22
cm lang is. Markeer de eerste en middelste steek met een
stekenmarkeerder. 

Tip: hang een stekenmarkeerder aan je eerste steek zodat je weet
wanneer je rond bent.

In de eerstvolgende toer start je met minderen. Dit doe je als volgt:

Toer 1: Maak één steek voor en één steek na beide
stekenmarkeerders een mindering (4 in het totaal, de steek met de
stekenmarkeerder brei je gewoon).

Toer 2: maak je de mindering 2 steken voor en twee steken na
beide steken markeerders. 

Toer 3: Maak 4 minderingen door de minderingen van toer 1 en 2
samen te breien. Hieronder stel ik het nog even schematisch voor:

Herhaal toer 2 en 3 nog 4/4/4/5 keer

Na je laatste toer minderingen, knip je werkdraad van je bol af
op een lengte van ongeveer 30 cm.
Stop je werkdraad in een wolnaald en reig de werkdraad door
de eerste steek. Haal nu de eerste steek van je naald en
herhaal deze stappen tot alle steken van je naald zijn

Stroop je steken zo goed mogelijk op totdat je geen opening
meer ziet. Knoop je werkdraad vast zodat de steken op zijn
plek blijven en werk je uiteinde weg 
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Borduren:

Neem een stukje draad van minimum 2 meter. Voor je begint,
bekijk eerst wat je wilt borduren en waar dit moet komen.
Gebruik eventueel een afwasbare stift om je ontwerp op je
muts te schrijven. Begin helemaal links en start met borduren
op de volgende manier: 
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Extra hulp nodig?
Ga naar secretknitters.be/support. Daar vind je een aantal
handige video's die je kunnen verder helpen. Het wachtwoord is
BasicBernadette!1 

Stap 1: Rijg je werkdraad door je wolnaald en steek met je
wolnaald van de onder naar de bovenkant. Trek je draad bijna
volledig door (zorg er wel voor det je je draad niet er uit trekt).

Stap 2: Steek dan op hetzelfde punt opnieuw van boven naar
onderkant en laat je naald één steek verder weer omhoog 
 komen (scoop). Trek je draad door tot je en lus hebt.

Stap 3: Steek je werkdraad door de lus en trek je steek vast.

Herhaal stappen 2 en 3 heel je woord lang. Moet je op een
bepaald punt van de ene naar de andere kant gaan
(bijvoorbeeld van links naar rechts bij de letter o)?
Steek dan gewoon naar beneden, maar i.p.v. te scoopen kom je
met je naald weer boven waar je je weg weer wilt verder zetten. 
Om af te werken of als je draad onderweg bijna op blijkt te zijn,
steek gewoon naar beneden en werk je eindje weg. Je beanie is
nu volledig klaar! 


