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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigd materiaal:
3 bollen wol,
refl ecterend garen,
fl eece zwart,
zwart naaigaren

Benodigd gereedschap:
breinaalden 6 of 8,
pomponset,
naald,
haaknaald, schaar

Een muts breien met refl ecterend garen
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Een muts breien met reflecterend garen
Trendy mutsen met een geweldig effect: door de opname van een reflecterend 

veiligheidsgaren ben je in de schemering en duisternis beter zichtbaar!

Zet 64 steken met de hatnut wol gaudi in turkoois-zwart op en verdeel deze over de 4 breinaalden. 
Voor de boord brei je 6 ronden lang steeds 1 steek recht en 1 steek averecht. De muts zelf 
wordt alleen met rechte steken gebreid, hier laat je het reflecterende garen meelopen.

Als de gehele muts ongeveer 17 cm lang is, kun je beginnen met het minderen van steken.  
Hierbij steeds 2 rechte steken samenbreien, 2 steken normaal breien, weer 2 steken samen-
breien – tot je nog slechts 7 steken op elke naald hebt.

4 ronden normaal verder breien, daarna 2 rechte steken samenbreien tot er nog maar 3 steken 
op de naald zijn. Knip de draad af en met een naald de overgebleven 12 steken oprijgen en met 
een draad afhechten.

Haak met een effen kleur wol in turkoois een ronde vaste steken aan de onderste rand.

Maak van de effen wol een pompon van ca. 5 cm en naai deze vast aan de punt van de muts.

Ten slotte het zwarte fleece met de hand op de binnenkant van de muts naaien. 

Muts in zwart-turkoois
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Een muts breien met reflecterend garen

De tweede muts in blauw-groen wordt op dezelfde wijze gebreid. Er werd wol met een kleur-
verloop (hatnut fresh) gebruikt. Bij deze muts hoef je geen rand te haken. Het reflecterende 
garen kun je ofwel alleen bij de pompon gebruiken of bij het breien mee verwerken.

Muts in blauw-groen




